


ت�أ�صيل وتعريف

جــذور التــراث:

- اإحدى اإ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة.
- ف�صاء معريف يهتم بالرتاث يف كل جمالته واآفاقه.
- ت�صدر ب�صكل دوري »كل اأربعة اأ�صهر« اإن �صاء اهلل.

جــذور التـــراث:

والنظريات  املناهج  على  والنفتاح  اخلالد،  تراثنا  ا�صتنطاق  يف  ت�صهم   -
احلديثة.

- تنفتح على جميع احلقول املعرفية والفكرية والعلمية والأدبية والتاريخية 
واللغوية يف ثقافتنا وح�صارتنا العربية والإ�صالمية.

»عرو�ض  بالرتاث  املخت�صة  العلمية  والر�صائل  بالكتب  تعرف   -
ومراجعات«.

حتية  وقفات  املعا�صرين  من  بالرتاث  املعنيني  الثقافة  رموز  على  تقف   -
واعتبار.

جــذور التــراث:

- ترجو من كّتابها اأن تكون الدرا�صات والأبحاث متعلقة بالرتاث ومكتوبة 
باللغة العربية. ومرقومة على احلا�صب الآيل »على �صكل اأقرا�ض م�صغوطة 

CD« اأو تر�صل من خالل موقع النادي الإلكرتوين:

Judhur@adabijeddah com

- يحق لهيئة التحرير اخت�صار املو�صوعات املطولة، وتعديل ما ميكن تعديله 
يف ن�ض الدرا�صات والبحوث التي ت�صل اإىل املجلة.

- اأن ل تكون الدرا�صات والأبحاث من�صورة من قبل اأو مقدمة للن�صر يف جهة 
اأخرى.
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جـــــذور

العدد من جملة )جذور( حول مفاهيم  تتمحور مو�صوعات هذا 
الق�صة  يف  ال�صرد  بنية  ق�صايا  تعالج  متعددة،  ونحوية  وبالغية  اأدبية 
القراآنية، والتنا�ض النقدي يف مقدمات بديع الزمان الهمذاين، وثراء 
اخلطاب النقدي وتنوعه يف الن�ض الرحلي لبن ر�صيد ال�صبتي )ت271(، 
وجمالية الو�صية يف الرتاث العربي الإ�صالمي من خالل و�صية علي بن 
وعالقة  عنه،  اهلل  ر�صي  احل�صن،  لبنه  عنه،  اهلل  ر�صي  طالب،  اأبي 
تاأريخ  للقزويني درا�صة يف  املفتاح  بتلخي�ض  ال�صحنة  املعاين لبن  مائة 
العربي،  النحو  الإفراد يف  لزم  ملا  اإح�صائية حتليلية  ودرا�صة  البالغة، 

وبنية امل�صدر املو�صول وبنية ال�صلة املقيدة.
كما يت�صمن العدُد درا�صتني حتليليتني الأوىل لكتاب: »حماولت يف 
النقد« للدكتور: حممد حممد علي، والثانية لكتاب: »يف جماليات الأدب 

الإ�صالمي: النموذج والنظرية« للدكتور �صعد اأبو الر�صا.
اأثر  لها  كان  ونحوية،  وبالغية  نقدية  جوانب  مت�ضُّ  موا�صيع  وهي 
واملنهج  بالروؤية  املبا�صرة  ل�صلتها  والأدباء  النقاد  اهتمام  على  وا�صع 
مفاهيم  اإنها  وتاأويله.  وحتليله  والأدبي  اللغوي  اخلطابني  تناول  يف 
واأدوات ي�صتنطق بها الدار�ُض مكنونات الن�صو�ض فهمًا لها، وا�صت�قراء 
مل�صامينها، وتاأويال لثوابتها ومتغرياتها الدللية. فالروؤية واملنهج اأمران 

متالزمان يف اخلطاب الأدبي واللغوي عمومًا. 

تقدمي وت�أ�صيل
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جـــــذور

منه  النرثي  الرتاثي  العربي  باخلطاب  املفاهيم  هذه  وارتباط 
وال�صعري مهم جدًا، ي�صعفنا يف معرفة اأ�صكال التالقي بني الن�صو�ض، 
لتوظيف  اأو  الإنتاج،  اإعادة  اأجل  من  اإما  بع�ض،  من  بع�صها  وا�صتفادة 
بع�ض مداخل النقد احلديث. ومن اأبرز هذه املداخل والأدوات التحليلية 

النقدية جند التنا�ض والتحليل ال�صردي، والتحليل الل�صاين احلديث.

واأما ا�صتفادة الدر�ض اللغوي العربي من املناهج والروؤى احلديثة، 
فيتجلى على اخل�صو�ض يف حماولت اإعادة النظر يف بع�ض اأبواب النحو 
الل�صانية  املذاهب  بع�ض  تطبيق  حماولت  ويف  وم�صائلهما،  والبالغة 

احلديثة يف الدرا�صات اللغوية العربية وحتليلها.

ت�تناول اأبحاث هذا العدد جوانب من هذه املفاهيم وتطبيقاتها وفق 
روؤى ومناهج علمية يف جمايل الأدب والبالغة واللغة.

يدر�ض البحث الأول للدكتور: حميد �صمري، من كلية اللغة العربية 
اأن  يرى  حيث  القراآنية«  الق�صة  يف  ال�صرد  »بنية  القرى  اأم  بجامعة 
جن�ض  ن�صاأة  يف  مبا�صرًا  �صببًا  فكان  الأدباء  اأْلَهَم  القراآين  الق�ص�ض 
احلكي اأو الق�ص�ض وتطوره... واأن ال�صرد يتمظهر يف اخلرب الأدبي ويف 
الذي يحمل  الأدبي  النوادر واحلكايات والأمثال والرحلة، وهو اجلن�ض 
التي  القراآين  بالق�ص�ض  تاأثرًا  الأكرث  هي  اإ�صالمية  ومالمح  ب�صمات 
من  العديد  جعل  ما  وهو  وحقيقية.  واقعية  اجتماعية  باأحداث  اقرتنت 

الأدباء يتخذونها قاعدة ممتدة عرب الزمن نظرًا ل�صلطانها القوي.

فيما يعالج البحث الثاين للدكتور مولي يو�صف الإدري�صي، من كلية 
الآداب، بجامعة القا�صي عيا�ض، مبراك�ض. مو�صوع: »التنا�ص النقدي 
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جـــــذور

يف مقدمات بديع الزمان الهمذاين«، حيث ي�صري اإىل قيمة »التنا�ض« 
واأداة  النقدية،  املمار�صة  هامة يف حقل  مكانة  يتبواأ  مو�صوعًا  باعتباره 
التي  الناظمة  بنياته  واإبراز  الأدبي،  الن�ض  لك�صف خ�صائ�ض  اإجرائية 
حتقق فاعليته. واإذا كان الن�ض يف جوهره نتاج تفاعل �صاحبه مع واقعه 
الجتماعي، وحتاوره مع غريه من الن�صو�ض؛ فاإن التنا�ض روؤية نظرية 
اأهمية مقامات  وتتمثل  وتاأويلها.  الن�صو�ض  ومنهجية مغايرة يف قراءة 
�صعر  من  القدمي  العربي  الثقايف  بالن�صيج  ترتبط  كونها  يف  الهمذاين 
ولغة ونقد وبالغة وحكي. والنظُر يف كيفية تفاعلها مع هذه اخلطابات 
وغريها يعك�ض اأمناطها وبلورة كينونتها الن�صية. وبذلك فهو يقف عند 
 - واملتخيلة  املفهومة   - اللغوية  باخلطابات  الهمذاين  مقامات  عالقة 
املعا�صرة له وال�صابقة عليه، وينظر يف طرائق تفاعلها وتعالقها اأ�صلوبًا 

وتعبريًا وم�صامني.
كلية  من  �صليماين  علي  مولي  للدكتور  الثالث  البحث  ويناق�ض 
مالل،  بني  �صليمان  املوىل  ال�صلطان  بجامعة  الإن�صانية  والعلوم  الآداب 
م�صاألة »ثراء اخلطاب النقدي وتنوعه يف الن�ص الرحلي لبن ر�صيد 
امل�صادر  من  واحدة  تعترب  الرحلة  اأن  اإىل  م�صريًا   »)271 )ت  ال�صبتي 
اجلامعة للمعرفة، وخا�صة تلك التي يكون الدافع اليها طلب العلم ولقاء 
امل�صايخ، اإذ بذلك تكتمل �صخ�صية الرحالة،  ملا تف�صحه ل�صاحبها من 
من  احلجية  للرحلة  ما  على  وموؤكدًا  التجوال؛  بكرثة  الرجال  خمالطة 
العامة  عند  وقد�صية  مكانة  من  ال�صريفة  الوجهة  لهذه  ملا  خ�صو�صية، 
ى بها العلماء، فذلك موطن  بله اخلا�صة، وخا�صة اخلا�صة،  والتي تغنَّ
التقائهم، وثمَة تتالقح اأفكارهم وتتنوع. وقد ي�صر اهلل لبن ر�صيد ذلك 
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جـــــذور

الذي رحل من اأجله، فكان كتابه: »ملء العيبة مبا جمع بطول الغيبة يف 
الوجهة الوجيهة اإىل احلرمني مكة وطيبة«، وهو خال�صة رحلة جمعت 
من الفوائد والفرائد خ�صو�صًا ما تعلق بال�صعر والنقد والأخالق. فهو 
يهتم بنقد ال�صعر وبنقد الديني والجتماعي والنقد الأخالقي وال�صلوكي 
نظرًا لكون النحراف اإمنا يكرث عادة عند غياب الوازع الديني، اأو عند 

�صوء الفهم مع غياب القدوة احل�صنة.
من  اإدراوي،  عبدالف�صيل  للدكتور:  الرابع  البحث  يدر�ض  فيما 
البياين  البعدين  »تالزم  بتطوان  عبدال�صعدي،  بجامعة  الآداب،  كلية 
من  الإ�صالمي«  العربي  الرتاث  يف  الو�صية  جمالية  يف  والرت�صيدي 
خالل و�صية علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه، اإىل ولده احل�صن. فبعد 
يف  البنينِّ  احل�صور  ذات  التعبريية  الأجنا�ض  من  الو�صية  اأنَّ  اأو�صح  اأن 
والفقهاء  ال�صيا�صيني  قبل  من  فت  ُوظنِّ واأنها  الإ�صالمي؛  العربي  الرتاث 
واأنها  وغريهم؛  العام  الأدب  وكتاب  والبالغيني  واملت�صوفة  وال�صعراء 
خطاب مرن وراجح، ترد يف �صورة الن�ض املتكامل ذي البنية امل�صتقلة، 
ترحتل  قد  واأنها  املختلطة؛  اأو  ال�صعرية  اأو  النرثية  ال�صيغة  متخذة 
فت�صتدعي عن�صرًا مكونًا لأمناط قولية مغايرة، قريبة منها، كاخلطبة 
واحلكمة واملثل والر�صالة والكتاب واملوعظة، واخلطاب الديني اأو بعيدة 
عنها، كاخلطاب التاريخي وال�صردي وال�صريي، انتقل اإىل حتليل الو�صية 
وما ت�صمنته من توجيهات واإر�صادات تخ�ض العامل احلا�صر وامل�صتقبل 

الدنيا والدين باأ�صلوب بالغي بديع.
عمر  بن  عبدالعزيز  بن  حممد  للدكتور:  اخلام�ص  البحث  ويحلل 
ن�صيف، من اجلامعة الإ�صالمية، باملدينة املنورة »عالقة مائة املعاين 
منهج  لتاأ�صي�ض  للقزويني« يف حماولة  املفتاح  بتلخي�ص  ال�صحنة  لبن 
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الدين  جالل  بالعاملني:  عرف  اأن  فبعد  البالغة.  تاأريخ  يف  للدرا�صة 
م مقارنة بني متنيهما يف معاملهما  القزويني، وابن ال�صحنة احللبي، قدَّ
الرئي�صية خا�صة ما يتعلق بق�صايا تهم املقدمة فيهما، ومب�صائل تخ�ض 
علوم البالغة؛ املعاين، والبيان، والبديع. كما وردت يف املتنني، َخُل�َض اإىل 
اأن مائة املعاين تلخي�ض لكتاب القزويني، ُحذفت منه الأمثلة والنقا�صات 
والتق�صيمات حر�صًا  الأغرا�ض  والعرتا�صات ونحوها، مع حذف بع�ض 
اإىل  اأ�صار  العلم. كما  للمبتدئ يف درا�صة هذا  املنا�صب  على الخت�صار 
ة التي ُبذلت لتاأريخ هذا العلم �صواء كانت على �صكل  اأن اجلهود امَل�ْصِحيَّ
معاجم للم�صطلحات، اأو يف �صكل تاأريخ للفن، بها ق�صور ظاهر، وتالفيه 
اإىل مزيد من  التاأريخ للبالغة  متي�صر الآن، ومن ثم تظهر احلاجة يف 
الأبحاث والدرا�صات الدقيقة التي تك�صف كثريًا من امل�صائل التي مازالت 
غائبة عنا، �صواء كان ذلك يف تاريخ امل�صطلحات، اأو ابتكار التق�صيمات، 

اأو العالقات بني الكتب.
ويهتم البحث ال�صاد�ص للدكتور: حممد يو�صف احلريري، من جامعة 
الإفراد  لزم  ملا  حتليلية  اإح�صائية  »درا�صة  ب�  بجدة  عبدالعزيز،  امللك 
يف النحو العربي« بادئًا بتعريف الإفراد، ومفهوم الإفراد عن اللغويني 
والنحويني، مبينًا اأنواعه، وم�صتعر�صا بع�ض امل�صائل التي لزمت الإفراد؛ 
من مثل املو�صولت: من، وما، وذو، واأي، واإفراد ما فقد �صرط التثنية 
واجلمع، والأ�صماء ال�صتة، والو�صف املغني مرفوعه عن اخلرب، وغريها 

من م�صائل النحو املتعلقة باملو�صوع مع اإيراد الأمثلة وتو�صيحاتها.
كلية  من  العمري،  عبداحلق  للدكتور:  ال�صابع  البحث  ويدر�ض 
الآداب �صاي�ض بجامعة �صيدي حممد بن عبداهلل، بفا�ض: »بنية �صمات 
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�صمات  تو�صيح  اإىل  �صاعيًا  املقيدة«  ال�صلة  بنية  املو�صول يف  امل�صدري 
امل�صدر املو�صول باعتباره مقولة وظيفية. عامدًا اإىل حتديد املو�صولت 
يف اللغة العربية ونوع ال�صلة، ومو�صحًا بنية �صمات امل�صدر املو�صول يف 
اللغة العربية ا�صتنادًا اإىل الربنامج الأدنى املُتبنَّى يف ت�صوم�صكي )1995 
ال�صمات  م�صتويات  خمتلف  معرفة  ق�صد  و2001(،  و1999  و1998 
ز على  اأن عر�ض اأمناط املو�صولت ركَّ واأمناطها وكيفية تفاعلها. وبعد 
املو�صولت احلرة واملو�صولت املقيدة، �صمات املو�صول يف بنية ال�صلة 
بنية  املو�صول يف  امل�صدري  و�صمات  الأدنى.  الربنامج  املقيدة يف �صوء 

ال�صلة املقيدة مثل الإعراب والتطابق.
اأما البحثان الثامن والتا�صع فيتعلقان بقراءة حتليلية يف كتابني. 
الق�صيم،  من جامعة  الطيب،  علي  �صباح  اأبو  للدكتور:  الأوىل  القراءة 
والبحث  علي.  حممد  حممد  ل�صاحبه:  النقد«  يف  »حماولت  لكتاب: 
حممد  حممد  ال�صوداين:  بالناقد  فيه  ف  َعرَّ حتليلية  قراءة  عن  عبارة 
علي، وتناول فيه اآراءه النقدية، معتربًا كتابه هذا من اأوائل ُكتب النقد 

يف ال�صودان. 
لكتاب:  العدل عبداهلل،  اإبراهيم  للدكتور: عادل  الثانية   والقراءة 
�صعد  ل�صاحبه:  والنظرية«  النموذج  الإ�صالمي:  الأدب  جماليات  »يف 
باملوؤلنِّف  ه  نوَّ حيث  الكتاب،  يف  وراأي  عر�ض  عن  عبارة  وهي  اأبوالر�صا، 
حيث  الإ�صالمي،  الأدب  حقل  يف  اأُلنَِّف  ما  اأهم  من  اإياه  معتربًا  وموؤلَِّفه 
الأدب  م�صطلحات  معجم  اإىل  ت�صاف  جديدة  م�صطلحات  ابتكر 
الإ�صالمي املعا�صر، وم�صيدًا مبا قدمه من منط فريد لتحليل الن�صو�ض 
الأدبية على اأ�صا�ض منهجي �صمويل ينظر يف ال�صكل وامل�صمون يف حتليله 
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اللغة املعا�صرة، واجتاهات النقد الأدبي  النقدي، غري غافل عن علوم 
العربي والغربي احلديث، ف�صاًل عن مناق�صته لبع�ض الق�صايا النقدية 
املرتبطة بالأدب الإ�صالمي من مثل؛ الأدب الإ�صالمي واملذاهب الأدبية 
الوافدة، الأدب والأخالق... وهو يف حتليله هذا ينحو اإىل �صياغة جادة 

لنظرية الأدب الإ�صالمي.
اإعادة قراءة تراثنا اللغوي والأدبي  وما من �صك باأننا بحاجة اإىل 
ودرا�صته بعمق فكري ومنهج علمي؛ لال�صتفادة منه، والإفادة من اأدوات 
البحث العلمي ومفاهيمه وم�صطلحاته، خدمة له، وتوظيفًا جلواهره يف 
جملة  تنتظره  ما  وهو  واحل�صارية.  الثقافية  الع�صرية  ق�صايانا  خدمة 
)جذور( من املثقفني والباحثني ومن قرائها كافة، تعاونًا منهم جميعًا 

اإحياء للرتاث وخدمة لالأمة ونه�صتها الفكرية والعلمية.

هيئة التحرير
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بنية �ل�صرد يف �لق�صة �لقر�آنية

حميد �سمري)*(

1ـ  مقدمــــــة:
عرف  جديد،  �أدب��ي  عهد  ببد�ية  �إيذ�نا  �لكريم  �لقر�آن  ن��زول  يعد 
�لتي  تلك  وخا�صة  بها،  له  قبل  ال  �أدبية  �أن��و�ع  ميالد  �لعربي  �الأدب  فيه 
�أدخلها �لد�ر�صون �صمن جن�س �لنثر �لفني. �ألي�س �لخبر �الأدبي و�لنادرة 
و�لحكاية و�لمثل و�لمقامة و�لرحلة وغيرها من �الأنو�ع �الأدبية �لتي تعتمد 
نتيجة  �إليها  �نتقلت  �إ�صالمية،  ومالمح  ب�صمات  تحمل  �أ�صلوبا  �ل�صرد 

تاأثرها بالق�ص�س �لقر�آني في �أ�صلوب عر�صه لالأحد�ث و�ل�صخ�صيات؟
فعلى غر�ر �الأ�صلوب �لقر�آني �لذي كان نزوله منجما ومقترنا بوقوع 
�الأحد�ث �لب�صرية �لكبرى، حاولت هذه �الأنو�ع كذلك �أن تقترن بالحدث 
�لطائرة  �لتهويمات  بعيد� عن  �الإن�صانية،  و�قعيته وحقيقته  �لب�صري في 
و�ل�صبحات �لنف�صية �ل�صاردة �لتي كانت ت�صتحوذ على �ل�صعر و�ل�صعر�ء، 
�إ�صارة  وفي هذ�  و�لو�قع.  �ل�صعر  بين  �لبعيد  �لتنافر  ن�صاأ ذلك  وب�صببها 
عن  تناأى  �لتي  �لطائرة  �ل�صبحات  عن  ليبتعد  �الإ�صالمي  للكاتب  ودعوة 
�لو�قع، ويعي�س »في �أحد�ث حياته وي�صتجيب لها،وي�صارك فيها بالتعبير 
�أو  �لب�صرية في غالبها منوطة بع�صرها  �لفني. ولم تكن هذه �الأحد�ث 

)*( جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية - قسم الدراسات العليا.
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�تخذت  بحيث  عامة،  دالالت  �كت�صبت  بل  معينين،  باأ�صخا�س  مرتبطة 
�الرت��ب��اط  متالزمتين:  �صفتين  �ل��زم��ن،  عبر  ممتدة  �صاملة  كقاعدة 

بالتجربة �لب�صرية �لو�قعية و�صفة �لعمومية و�ل�صمول«)1(.
ن�صاأة  في  مبا�صر�،  و�صببا  قويا  حافز�  �لقر�آني  �لق�ص�س  كان  لقد 
فبعد  �لقديم.  �لعربي  �الأدب  في  �لق�س  وف��ن  �لحكي  جن�س  وتكوين 
�إ�صر�قة �لدعوة �الإ�صالمية وجدت كثير من �لق�ص�س بعقدها �لدر�مية 
وعنا�صرها �ل�صر�عية، و�إن كانت تقترب في غالب �الأحيان من �ل�صرد 
بمعناه  �لق�صة  و�أ�صلوب  �لحكي  جن�س  فاإن  �الأمر  يكن  ومهما  �لخبري. 
�لعام، لي�س غريبا على �أدبنا �لعربي �لقديم و�إن تفاوتت عنا�صره �لنوعية 
في  نف�صه  �لق�صة  مفهوم  د�م  ما  ذلك  في  غر�بة  وال  �لفنية.  ومكوناته 
�الأدب �لحديث، لم يخ�صع هو�الآخر لقو�عد قارة ومعايير ثابتة، بل �إنه 
�لذ�تية.  وميولهم  �لكتاب  ولتوجهات  �الأدبية،  للمد�ر�س  تبعا   يتغير  قد 
و�لق�صة  �لنف�صية،  �لتحليلية  و�لق�صة  �لكال�صيكية،  �لق�صة  فهناك 
عقدة  على  تعتمد  �لتي  �لق�صة  »وهناك  �لوجودية،  و�لق�صة  �لرمزية، 
�لعقدة  �أن  وترى  بذلك،  تقر  ال  �لتي  �لق�صة  وهناك  و��صحة،  محددة 
لي�صت موقفا محدد� بذ�ته، و�إنما قد تكون فكرة خا�صة ت�صيطر على جو 
�لق�صة من �أوله �إلى �آخره، ولي�س لها تحديد زماني �أو مكاني في �صفحات 

�لق�صة .. وهكذ�«)2(.
�أن للعرب قبل �الإ�صالم تر�ثا ق�ص�صيا وحكائيا يغلب عليه  �صحيح 
فقد طم�صت جله  كامال،  �إلينا  ي�صل  لم  ولكنه  و�لحو�ر،  �ل�صرد  �أ�صلوب 
�أمية �لعرب وعدم ت�صجيلهم له، و�أن ما تبقى منه تم �ختز�له في ن�صو�س 
�لتي تعد في حقيقة �الأمر ن�صو�صا  مكثفة ومخت�صرة �صميت باالأمثال، 
مو�زية لن�صو�س �صردية �أكبر �صاعت في محيط �لعرب �الأو�ئل، �إ�صافة 
كحرب  �لجاهلية  في  �لعرب  �أي��ام  حول  تدور  �لتي  �لق�ص�س  بع�س  �إلى 

�لب�صو�س وحرب د�ح�س و�لغبر�ء وحرب �لفجار.
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بالجن  تت�صل  �لتي  �لخر�فية  �لن�صو�س  بع�س  ��صتثنينا  ما  و�إذ� 
�أوبال�صعالة، فاإن �لتر�ث �لق�ص�صي عند �لعرب كان بعيد� عن �لخياالت 
وروؤيته من  تجاربه  ي�صتمد  �لذي  �لو�قعي  �لق�ص�س  �إلى  قريبا  و�ل��روؤى، 
و�قع �لحياة دون �أن ينقلب كالق�ص�س �ليوناني �إلى مالحم ت�صاهم في 

�أحد�ثها �الآلهة فتقوم باأدو�ر رئي�صية في �لهزيمة و�النت�صار.
عالم  في  بعيد�  تحلق  تكن  لم  �لتي  �لو�قعية  �لروؤية  هذه  �أن  ويظهر 
�الأوهام و�لخيال، تتالءم وطبيعة �لق�ص�س �لقر�آني �لو�قعية، فكان ذلك 
كان  و�إذ�  مز�جه.  مع  وتالوؤما  لو�قعه  �صدى  �لعربي  فيه  يجد  الأن  �صببا 
محدود  �أنه  و�ل�صرد  �لحكاية  مجال  في  �لعربي  �لعقل  على  يعيب  �لبع�س 
�لخيال؛ �صعيف �لجناح؛ �صيق �لت�صور لالأوهام �لجميلة �لتي تبدو في �أكثر 
�لق�ص�س  �لميثولوجي و�الأ�صاطير �ل�صعبية في �الأمم �الأخرى)3(، و�أنه لي�س 
له ما لالإغريق من )�الإلياذة و�الأودي�صة ( وما للرومان من )�الإنياد(، وما 
للفر�س من  )�ل�صهامنة (، وال ما للهند من )�لمهابهارتا(، ونحو ذلك مما 
يعد مادة خ�صبة للخيال �لمجنح، فاإن ذلك يمكنه �أن يعد عامال �أ�صا�صيا 
جعل �لعقل �لعربي يتلقى �لق�ص�س �لقر�آني ، ويتفاعل مع �أ�صلوبه �لجمالي؛ 
ويتجاوب مع روؤيته  �لو�قعية، ثم �أخذ ين�صئ ن�صو�صا وفق �لروؤية نف�صها كما 
ج�صدها في بد�ية �الأمر جن�س �لخبر، ثم تنا�صلت بعد ذلك �الأنو�ع �ل�صردية 
تترى؛ مثل �لنادرة و�لرحلة و�لمقامة، وغيرها من �لن�صو�س �لحكائية �لتي 
تعر�س �الأحد�ث و�الأ�صخا�س في تطابق تام بين �لمحكي و�لحياة، بعيد� عن 
�لتخييل و�لهيام �لكاذب، �الأمر �لذي جعل هذه �الأنو�ع �أقرب �إلى �لن�صو�س 

�لت�صديقية منها �إلى �لن�صو�س �لتخييلية. 
2ـ  �ل�صرد �لق�ص�صي في �لقر�آن:

و�لق�ص�س؛  �الأخبار  حب  على  جبلت  قد  �الإن�صان  فطرة  كانت  لما 
كان  ولما  و�الإث��ارة،  �الإمتاع  �أجل  من  �صماعها  �إلى  و�لت�صوق  بها  و�لولوع 
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الأ�صلوب �ل�صرد و�لحكي �صلطان قوي على نف�س �الإن�صان، �حتلت �لق�صة 
وت�صع  وخم�صمائة  �أل��ف  في  ظهرت  �إنها  حتى  �ل��ق��ر�آن؛  في  كبير�  حيز� 
وت�صعين �آية )1599(، وظفت كلها في عر�س ق�صايا �الإ�صالم و�أغر��صه 
�لوحد�نية  كاإثبات  جميعها  �لدعوة  مو�صوعات  ت�صمل  �لتي  �لمختلفة، 
و�لر�صالة و�لبعث و�لجز�ء وبيان �ل�صنن �لكونية وغير ذلك من �لق�صايا 

�لمهمة.
�لد�ر�صون من  �لق�صة ما �صماه  �لقر�آن في طريقة �صرد  �تبع  ولقد 
في  �لو�حدة  �لق�صة  به عر�س  ويق�صدون  تكر�ر�،  و�لمحدثين  �لقدماء 
�أكثر من مو�صوع في �لقر�آن؛ كق�صة �آدم و�إبلي�س وق�صة نوح عليه �ل�صالم 
وق�صة مو�صى عليه �ل�صالم)4(. بيد �أن �لمتاأمل في �لق�ص�س �لقر�آني ال 
يقف على �لتكر�ر كما يفهم من لفظ �لتكر�ر، و�إنما ير�د بذلك �أن »تعاد 
يتالءم مع  لتفيد غر�صا معينا  باأ�صلوب جديد  �صور مختلفة  �لق�صة في 
�الإطار �لعام لل�صورة، ولذلك كان �الأ�صلح �أن ت�صمى هذه �لظاهرة �لتنويع 

ولي�س �لتكر�ر«)5(.
ويتبين من خالل �لتتبع و�ال�صتقر�ء �أن كل �لق�ص�س �لقر�آني هو من 
�لحقائق �لثابتة و�لو�قعية، ولم يكن فيه ن�صيب من �لخيال �أو�لوهم �أو 
�لمبالغة. كما �أن ال عالقة �لبتة بينه وبين �الأ�صاطير كما ذهب �إلى ذلك 
في  �أن  �إلى  �أ�صار  عندما  وغريب  �صاذ  ر�أي  في  �هلل  خلف  �أحمد  محمد 
�أ�صاطير. و�ل�صو�ب لي�س كذلك الأن �الأ�صطورة خر�فة يخترعها  �لقر�آن 
خيال �الإن�صان لتف�صير �لعالقة �لتي تربطه بالوجود، ولذلك فهي �أقرب 
�أن »�الأحد�ث فيها ال ت�صير  �إلى �لحقيقة �لو�قعية، كما  �إلى �لوهم منها 
�صيرها �لطبيعي وفق �صنن �لكون، ولكن ت�صيرها قوة جبارة خفية ت�صع 
�لخو�رق، وتهيئ �لظروف �لمالئمة لتم�صي بها ال في �لم�صلك �لطبيعي، 
�ل��ق��ر�آن  �أم��ا  �لنهاية«)6(.  �إل��ى  �لقا�س  ر�صمه  �ل��ذي  �لم�صلك  ف��ي  ب��ل 
من  الآدميين  و�قعية  وبحياة  ب�صرية  بتجارب  ترتبط  �صادقة  فهوحقائق 
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لحم ودم. ومن ثم فهوكتاب »ال ياأتيه �لباطل من بين يديه وال من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد«)7(.

بالمعنى  �لرمزية  �لق�صة  على  ي�صتمل  ال  كذلك  �ل��ق��ر�آن  �أن  كما 
�لمتد�ول في �الأدب �لحديث، كما حاول �أن يثبت ذلك �أحمد خلف �هلل 
�آدم و�إبلي�س �لتي عدها ق�صة رمزية ت�صور �لنز�ع  �أي�صا في مثل ق�صة 
بين من �آمن ومن ��صتكبر. ويبدو �أن هذ� مذهب فيه �صيء من �لمغاالة، 
الأن �لرمزية في �الأدب �لحديث ير�د بها مجموعة من �لم�صاعر �لذ�تية 
»ال  �ألغاز وطال�صم  �إلى  تتحول  فاإنها  ولغمو�صها  و�الأحالم،  �لروؤى  ت�صبه 
يملك مفاتيحها غير �أ�صحابها. و�لنا�س يختلفون في فهم ما تدل عليه 
�لرموز باختالف م�صاعرهم ونو�زعهم،كما يختلفون فيما تدل وما ترمز 
�إليه لوحة من لوحات )بيكا�صو( مثال«)8(. �أما �لرمزية في �لقر�آن فهي 
بين  �أي  و�لو�صوح،  �الإيحاء  بين  تجمع  الأنها  �صيء،  في  ذلك  من  لي�صت 

�الإيجاز و�لتعبير غير �لمبا�صر �لذي قد يخفى على  غير �الأذكياء.
ومع  �لحديث؛  �لق�ص�صي  �لفن  مع  �هلل  خلف  �أحمد  �ن�صاق  لقد 
�تجاهاته ومد�ر�صه �الأدبية، فاأخذ يوظف مقايي�صه و�آلياته ب�صورة �آلية 
على �لق�صة �لقر�آنية، فاأوقعه ذلك في كثير من �لمز�لق و�الآر�ء �ل�صاذة 
لي�س ق�ص�صا  �أدب وق�ص�صه  لي�س كتاب  �لقر�آن  �إن  �أحيانا.  و�لمتطرفة 
�أغر��س دينية وعقدية، ولهذ� ال يمكن  �إنما جاء لخدمة  �أدبيا خال�صا، 
�لنظر �إليه من ز�وية �أدبية �صرف. هذه و�حدة، �أما �لثانية فاإن �لجانب 
�لنوعية، فقد  �لفني و�الأدبي في �لق�ص�س �لقر�آني له ميزته وخا�صيته 
�بتدع فيه �لخالق منطقه �لخا�س كما �بتدع فنه، ولهذ� ال يمكن تف�صيره 
ونظريات  �آليات  على  باالعتماد  و�إنما  و�ح��دة،  نظرية  على  باالعتماد 
وكذ�  و�لنوعية  �لبنيوية  �لقر�آني  �لق�ص�س  خا�صية  مر�عاة  مع  متنوعة 

�أهد�فه �لدينية. 
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�لوقائع  يعر�س  تاريخي؛  ق�ص�س  �إلى  �لقر�آني:  �لق�ص�س  ينق�صم 
للو�قع.  تامة  مطابقة  في  �الأ�صخا�س  وي�ص�ور  �لتاريخية؛  و�الأح���د�ث 
ويت�صمن هذ� �لنوع كل ق�ص�س �الأنبياء، وق�ص�س �لمكذبين بالر�صاالت، 
و�أحد�ثها، منها مثال:  و�أماكنها  �أ�صخا�صها  باأ�صماء  تذكر  وهي ق�ص�س 
�صالح  وق�صة  �إ�صر�ئيل؛  وبني  عي�صى  وق�صة  وف��رع��ون؛  مو�صى   ق�صة 
وقريته؛  لوط  وق�صة  ومدين؛  �صعيب  وق�صة  وع��اد؛  هود  وق�صة  وثمود؛ 
وق�صة نوح وقومه... �إلخ. وق�ص�س و�قعي؛ يعر�س لنماذج ب�صرية مجردة 
عن �لزمان و�لمكان؛ يتمثل فيهم �لنموذج �لب�صري بكل �أبعاده �الإن�صانية 
�إِْذ  ِباْلَحقِّ  �آَدَم  �ْبَنْي  َنَباأَ  َعلَْيِهْم  �آدم: {َو�ْتُل  . ومن هذ� �لنوع ق�صة بني 
َلأَْقُتلَنََّك  َقاَل  �لآَخــِر  ِمَن  ُيَتَقبَّْل  َوَلْم  �أََحِدِهَما  ِمن  َفُتُقبَِّل  ُقْرَباًنا  َبا  َقرَّ
َقاَل �إِنََّما َيَتَقبَُّل �للهّ ِمَن �ْلُمتَِّقيَن َلِئن َب�َصطَت �إَِليَّ َيَدَك ِلَتْقُتلَِني َما �أََنْا 
�أَن  �أُِريــُد  نِّي  �إِ �ْلَعاَلِميَن  َربَّ   َ �أََخــاُف �للهّ نِّي  �إِ َلأَْقُتلََك  �إَِلْيَك  َيِدَي  ِبَبا�ِصٍط 
اِلِميَن  �لظَّ َجَز�ء  َوَذِلــَك  �لنَّاِر  َحاِب  �صْ �أَ ِمْن  َفَتُكوَن  ْثِمَك  َو�إِ ِباإِْثِمي  َتُبوَء 
َبَح ِمَن �ْلَخا�ِصِريَن َفَبَعَث �للهّ  �صْ �أَِخيِه َفَقَتلَُه َفاأَ َعْت َلُه َنْف�ُصُه َقْتَل  َفَطوَّ
َياَوْيلََتا  َقاَل  �أَِخيِه  �َصْوءَة  ُيــَو�ِري  َكْيَف  ِلُيِرَيُه  �لأَْر�ــِض  ِفي  َيْبَحُث  ُغَر�ًبا 
َبَح ِمَن  �أَِخــي َفاأَ�صْ َفــــاأَُو�ِرَي �ــَصــْوءَة  �أَُكـــوَن ِمْثَل َهــَذ� �ْلــُغــَر�ِب  �أَْن  �أََعــَجــْزُت 
�صورة  في  �لب�صرية  نماذجه  يعر�س  تمثيلي؛  وق�ص�س  �لنَّاِدِميَن})9(. 
حقيقية و�صادقة، �إال �أن �ل�صدق في هذ� �ل�صنف من �لق�ص�س »يالحظ 
تمثيله  ففي  �لمو�صوعية  �لوجهة  �أم��ا  وفنية.  مو�صوعية  وجهتين:  من 
�لتاريخ  و�قع  الأ�صمائهم في  لهم وجود  يكن  لم  باأ�صخا�س غير معينين، 
مو�قفهم  وذلك من حيث  �لحياة ممكن،  و�قع  في  �أمثالهم  وجود  ولكن 
الأنها  �الإن�صان  �صعور  في  ر��صبة  نف�صية  نو�زع  تمليها  �لتي  وت�صرفاتهم 
من طباعه وفي غر�ئزه. و�ما �لوجهة �لفنية، ففي ت�صويره لل�صخ�صية 
وتعبيره عن  لم�صاعرها  نقله  دقة  وفي  حيا،  ت�صوير�  �لحو�ر  من خالل 

مو�جيدهاو�أحا�صي�صها، وهذه وظيفة �لفن«)10(.
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�لجنتين:  �صاحب  ق�صة  نذكر  �ل�صنف  ه��ذ�  على  �ل�صو�هد  وم��ن 
ــاٍب  �أَْعــَن ــْن  ِم َجنََّتْيِن  َحــِدِهــَمــا  ِلأَ َجَعْلَنا  ــْيــِن  ُجــلَ رَّ ــَثــًا  مَّ َلــُهــم  ـــِرْب  {َو��ـــصْ
َوَلْم  ُكلََها  �أُ �آَتْت  �ْلَجنََّتْيِن  ِكْلَتا  َزْرًعــا  َبْيَنُهَما  َوَجَعْلَنا  ِبَنْخٍل  َوَحَفْفَناُهَما 
�لق�صة ي�صرب �هلل مثال برجلين:  �َصْيًئا...})11( ففي هذه  ِمْنُه  َتْظِلْم 
�أعناب ونخل  �أحدهما كافر ب�صط �هلل له في رزقه، و�أتاه حديقتين من 
وثمار، فامتالأت نف�صه زهو� و�ختياال و�أبطرته �لنعمة فن�صي �صكر �لمنعم. 
�أما �الآخر فهو موؤمن لكنه فقير، لم يف�صد فطرته �لترف و�لغرور و�لكبر 
�لذي يقطع �ل�صلة بين �الإن�صان وخالقه �لكريم. وهكذ� يتبين من خالل 
هذه �لق�صة �أنها تر�صم في �لحالين؛ نموذجين لرجلين - �صو�ء �أوجد� 
في و�قع �لتاريخ �أم وجد� �فتر��صا - �أحدهما يعتز بزينة �لحياة، و�الآخر 

يعتز باهلل فيرى »�لنعمة موجبة لحمده وذكره، ال لجحوده وكفره«)12(.
�ل�صرد �لقر�آني وبنيته �لتكوينية:

مجموعة  في  �الأدب��ي  �لق�ص�س  �صائر  مع  �لقر�آنية  �لق�صة  ت�صترك 
و�ل�صخ�صية  �لحدث  �الأدبي، وهي:  للنوع  �لمكونة  �لبنيوية  �لعنا�صر  من 

و�ل�صارد. 
1ـ �لحـــدث:

�الأح���د�ث،  �نتظام  هيئة  �لق�ص�صي  �لن�س  في  بالحدث  يق�صد 
�صردية  حالة  من  بها  و�النتقال  ت�صل�صليا،  ترتيبا  �لحكاية  في  وترتيبها 
معطاة �إلى حالة �صردية مختلفة، و�أن هذ� �النتقال قد يقوم به فاعل وقد 
م�صار  في  �لتحول  �لق�صة،  د�خل  �النتقال  ويعني  مفعول)13(.  على  يقع 
ب�صبب حدث متدهور. وفي  �إلى و�صع متوتر  �الأحد�ث من و�صع م�صتقر 
فين�صاأ  وتتو�قت  �الأحد�ث  تتعاقب  �إلى و�صع،  �لتحول من و�صع  م�صار�ت 
من تر�كبها ت�صويق مثير ياأخذ في �لتنامي حتى يبلغ �أوجه في �لعقدة، ثم 
تاأخذ �الأحد�ث �تجاها تنازليا و�صوال �إلى لحظة �لحل و�النفجار. وترتبط 
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�الأحد�ث فيما بينها �رتباطا ع�صويا، وهو ما عرف قديما بالحبكة �لتي 
هي ترتيب معين لالأحد�ث بح�صب عالقات منطقية �أو �صببية تحكم ذلك 

�لترتيب.
�إذ� كانت �الأحد�ث في كثير من �لق�ص�س �لقر�آني تتبع �لم�صار نف�صه 
كما هو في �لق�صة �الأدبية، فاإن هناك نماذج �أخرى لم تكن تخ�صع لهذ� 
�لترتيب فكانت تخرقه وتخرج عن منطقه. من ذلك مثال �أنها تركز على 
�لحدث وحده بعيد� عن �ل�صخ�صية، �إما خدمة لمقا�صد دينية �أو من �أجل 
تر�صيخ جو نف�صي مالئم كحالة �الإجالل �أو�لرهبة �أو�لخوف �أو �لنفور �أو 
ا  َبْت َثُموُد َوَعاٌد ِباْلَقاِرَعِة َفاأَمَّ �لرغبة، كما هوحال هذه �الأحد�ث: {َكذَّ
َرَها  ٍر َعاِتَيٍة �َصخَّ ْر�صَ ا َعاٌد َفاأُْهِلُكو� ِبِريٍح �صَ اِغَيِة َو�أَمَّ َثُموُد َفاأُْهِلُكو� ِبالطَّ
ْرَعى َكاأَنَُّهْم  اٍم ُح�ُصوًما َفَتَرى �ْلَقْوَم ِفيَها �صَ َعلَْيِهْم �َصْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة �أَيَّ

ن َباِقَيٍة})14(. �أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة َفَهْل َتَرى َلُهم مِّ
لقد �كتفى �لقر�آن في هذ� �ل�صاهد باإبر�ز عن�صر �لحدث وحده، الأن 
�لغاية منه �الإنذ�ر و�لترهيب؛ وهوتذكير �أهل مكة وتخويفهم من عقاب 

تكذيبهم و�إنذ�رهم بعذ�ب من �صبقهم.
كما كان �لحدث �أي�صا يعر�س مجرد� عن �لزمان و�لمكان، �إال �إذ� 
�مر�أة  مع  يو�صف  ق�صة  في  م�صر  كذكر  وغايات،  �أبعاد  لذكرهما  كان 
َع�َصى  َمْثَو�ُه  �أَْكِرِمي  ِلْمَر�أَِتِه  َر  �صْ مِّ ِمن  ��ْصَتَر�ُه  �لَِّذي  �لعزيز: {َوَقاَل 
َوِلُنَعلَِّمُه  �لأَْر�ــِض  ِفي  ِلُيو�ُصَف  نِّا  َمكَّ َوَكَذِلَك  َوَلــد�ً  نتَِّخَذُه  �أَو  َينَفَعَنا  �أَن 
ــَر �لنَّا�ِض َل  �أَْكــَث َوَلـــــِكــنَّ  �أَْمــــِرِه  ــاأِْويــِل �لأََحـــاِديـــِث َو�للهّ َغــاِلــٌب َعلَى  َت ِمــن 
َيْعلَُموَن})15(. وذكر �لمدة �لتي نامها �أهل �لكهف. {َوَلِبُثو� ِفي َكْهِفِهْم 

َثَاَث ِمَئٍة �ِصِنيَن و�زد�د ت�صعا})16(.
�الأحيان  من  كثير  في  ير�عي  يكن  لم  �لقر�آني  �لق�ص�س  �أن  كما 
ْذ ُقْلَنا �ْدُخُلو�ْ  ت�صل�صل �الأحد�ث وترتيبها ترتيبا زمنيا، من ذلك مثال: {َو�إِ
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د�ً َوُقوُلو�ْ  َهـِذِه �ْلَقْرَيَة َفُكُلو�ْ ِمْنَها َحْيُث �ِصْئُتْم َرَغد�ً َو�ْدُخُلو�ْ �ْلَباَب �ُصجَّ
َظلَُمو�ْ  �لَِّذيَن  َل  َفَبدَّ �ْلُمْح�ِصِنيَن  َو�َصَنِزيُد  َخَطاَياُكْم  َلُكْم  نَّْغِفْر  ٌة  ِحطَّ
َماء  َن �ل�صَّ َقْوًل َغْيَر �لَِّذي ِقيَل َلُهْم َفاأَنَزْلَنا َعلَى �لَِّذيَن َظلَُمو�ْ ِرْجز�ً مِّ
بَِّع�َصاَك  ِرب  ��صْ َفُقْلَنا  ِلَقْوِمِه  ُمو�َصى  ��ْصَت�ْصَقى  ِذ  َو�إِ َيْف�ُصُقوَن  َكاُنو�ْ  ِبَما 
�ْصَرَبُهْم ُكُلو�ْ  �ْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه �ْثَنَتا َع�ْصَرَة َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ �أَُنا�ٍض مَّ

ِ َوَل َتْعَثْو�ْ ِفي �لأَْر�ِض ُمْف�ِصِديَن})17(. ْزِق �للَّ َو��ْصَرُبو�ْ ِمن رِّ
�إن حدث �الأمر بدخول بيت �لمقد�س كان بعد �لخروج من �لتيه، فهو 
من حيث �ل�صبق �لزمني ياأتي بعد  حدث ��صت�صقاء مو�صى و�صرب �لحجر 
يهتم  »لم  هنا  �لقر�آن  ولكن  �لتيه.  زمن  قبل  قبله،�أي  كان  �لذي  بع�صاه 
بالزمن حتى يرتب عليه �الأحد�ث، الأن غر�صه من عر�س هذه �الأنباء، �إنما 
هو �إثارة �العتبار ببيان �لنعم مت�صلة باأ�صبابها لُتْطَلب بها، وبيان �لنقم 
تكن  لم  �لقر�آنية  �لق�صة  �أن  كما  جهتها«)18(.  من  لُتتَّقى  بعللها  مت�صلة 
تلتزم كذلك بالعالقة �لمنطقية و�ل�صببية �لتي ت�صير �الأحد�ث وتوجهها، 
فكثير� ما كانت �الأحد�ث تخ�صع لعن�صر �لمفاجاأة، ولقدرة خارقة تتمثل 
في قدرة �هلل �لمطلقة �لتي ال تحتاج �إلى �لعلة و�ل�صبب من �أجل �إحد�ث 
َفَكاَن  َفانَفلََق  �ْلَبْحَر  بَِّع�َصاَك  ِرب  ��صْ �أَِن  ُمو�َصى  �إَِلــى  {َفاأَْوَحْيَنا  �لفعل. 
َوَمن  ُمو�َصى  نَجْيَنا  َو�أَ �ْلآَخــِريــَن  َثمَّ  َو�أَْزَلْفَنا  �ْلَعِظيِم  ْوِد  َكالطَّ ِفــْرٍق  ُكلُّ 
َوِلَما  ُكْم  لَّ تعالى {�أُفٍّ  وقوله  �ْلآَخِريَن})19(.  �أَْغَرْقَنا  ُثمَّ  �أَْجَمِعين  َعُه  مَّ
�إِن  �آِلَهَتُكْم  ُرو�  َو�ن�صُ ُقوُه  َحرِّ َقاُلو�  َتْعِقُلوَن  �أََفــَا   ِ �للَّ ُدوِن  ِمن  َتْعُبُدوَن 
َر�ُدو� ِبِه َكْيد�ً  ُكنُتْم َفاِعِليَن ُقْلَنا َيا َنا ُرُكوِني َبْرد�ً َو�َصَاماً َعلَى �إِْبَر�ِهيَم َو�أَ

َفَجَعْلَناُهُم �ْلأَْخ�َصِريَن})20(.
فهذه �الأحد�ث �لمعرو�صة هنا تخرج عن �لطبيعي �لماألوف؛ وال تخ�صع 
مبدعة  حكيمة  و�إر�دة  توجهها؛  غيبية  قوة  الأن  �ل�صببي،  �لمادي  للمنطق 
تحركها ح�صب نو�مي�س خا�صة، تختلف عن نو�مي�س عالم �لمادة في تعليلها 
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لالأحد�ث. وتتجلى �لغاية من �صرد هذه �الأحد�ث في تر�صيخ ثقة �لموؤمنين 
بربهم وعدله وقدرته و�إر�دته. 

متتابعين،  حدثين  على  يقوم  يو�صف  لق�صة  �لعام  �لبناء  �أن  كما 
�لق�صة  بطل  يق�صها  �لتي  �لتنبوؤية  �ل��روؤي��ا  في  يتمثل  �الأول  فالحدث 
ُيو�ُصُف  َقـــاَل  {�إِْذ  �لغيب.  عالم  �إل��ى  تنتمي  وهي  �أبيه،  على  )يو�صف( 
ِلي  َر�أَْيُتُهْم  َو�ْلَقَمَر  ْم�َض  َو�ل�صَّ َكْوَكباً  َع�َصَر  �أََحَد  ْيــُت  َر�أَ �إِنِّي  �أَبِت  َيا  ِلأَِبيِه 
َياَك َعلَى �إِْخَوِتَك َفَيِكيُدو�ْ َلَك َكْيد�ً  �ْض ُروؤْ �َصاِجِديَن َقاَل َيا ُبَنيَّ َل َتْق�صُ
ْيَطاَن ِلاإِن�َصاِن َعُدو مِبيٌن})21(. �أما �لحدث �لثاني فيتمثل في  �إِنَّ �ل�صَّ
�لحقيقة  عالم  �إلى  تنتمي  وهي  و�أ�صخا�صها  باأحد�ثها  �لو�قعية  �لق�صة 
و�لو�قع، وقد جاءت لتف�صير �لحدث �الأول وتاأويله، وبذلك تكون �لق�صة 
�لو�قع. ولكن  �لروؤيا/  قد بنيت على حدثين من جن�صين مختلفين هما 
�لق�صة حين تعر�س �لتحول و�النتقال من عالم �لروؤيا �إلى عالم �لو�قع 
بين  �الإ�صالمي  �لمفهوم  في  تعار�س  ال  الأن��ه  ع��ادي��ة،  ب�صورة  تعر�صه 
�لعالمين، وبذلك يكون �لحلم وتف�صيره في ق�صة يو�صف قد �أ�ص�س لعالقة 
جديدة ذ�ت مغزى عميق بين عالم �لحلم وعالم �لحقيقة �لو�قعي، و�أن 
�النتقال من �أحدهما �إلى �الآخر يتم بفعل فاعل قادر؛ وقوة مطلقة تتمثل 
في قدرة �هلل تعالى �لتي تحول �لروؤيا �إلى و�قع و�لعدم �إلى �لوجود، دون 
حاجة �إلى �لعلل �لمادية و�الأ�صباب �لمنطقية �لتي يتم بها �لتحول و�الن

تقال.                                                                   
2ـ �ل�صخ�صية:

�إن �لق�صة ت�صرد حدثا ، فال ق�صة بدون حدث، ولكن �لذي يتولى 
�لقيام بالحدث هو �لفاعل، وتطلق عليه لفظة �ل�صخ�صية. فكما �أن �لفاعل 
�لمحرك للحدث يكون منتميا �إلى �الإن�صان، يمكنه �أن يكون من غير بني 
�إلى  �نتمائه  �أو  �لحيو�ن؛  �أو عالم  �الأ�صياء؛  �إلى عالم  �الإن�صان؛ كانتمائه 
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مخلوقات من �لعالم �الآخر )�لمالئكة �أو �لجن(؛ �أو �إلى �الأفكار �لمجردة 
)مثل �لخير و�ل�صر(.

�الآن، هي  �إلى  قائما  �أثارت جدال اليز�ل  �لتي  �لق�صايا  بين  �إن من 
يحملها  �لتي  �ل�صفات  وبين  �لق�صة  عالم  في  �ل�صخ�صية  بين  �لعالقة 
�أم  متطابقان  �صيئان  هما  هل  �لخارجي،  �لعالم  في  �لعادي  �ل�صخ�س 

عن�صر�ن مختلفان؟
�لق�صة  في  �ل�صخ�صية  �أن  �إل��ى  و�لد�ر�صين  �لنقاد  من  كثير  يميل 
هي غير �ل�صخ�س في عالم �لو�قع لما بينهما من �ختالف. فاإذ� كانت 
طبيعة �ل�صخ�س من لحم ودم وروح ؛ و�إذ� كنا نعرف عنه �أمور� عامة مثل 
تاريخ ميالده وكيف يتنف�س وماذ� ياأكل وما هي عالقته باالآخرين، فاإن 
�ل�صخ�صية �لق�ص�صية هي كائن ورقي �أو هي كيان من �لكلمات متخيل 
نعرف عنه ما يريد �لكاتب �إبالغنا به. وبهذ� تكون �ل�صخ�صية موجودة 
فقط د�خل �لعالم �لق�ص�صي وال وجود لها في �لو�قع، �إننا ال نر�ها �أبد� 
�أو هي  �إن�صان  �أفر�د طبيعيين؛ الأنها �صبه  ت�صير في �ل�صارع وتتحدث مع 
بل هي ح�صيلة  لغويا  كائنا  وال  �إن�صانا  لي�صت  فهي  منه،  تخييلية  �صورة 
�لتو��صج بين �لب�صري و�للغوي. �إنها �الإن�صان وقد �كت�صب جوهر� تخييليا 
باللغة، ومن هنا  ت�صبح �الحتماالت �لتي ت�صير �إلى �لتطابق بين مالمح 
�ل�صخ�صية ومالمح �ل�صخ�س �صعيفة، و�ل�صبب �لوجيه في  �صعف هذ� 
�الحتمال هو �أن هذ�  �ل�صخ�س ال يمكن �أن  يكون هو نف�صه �ل�صخ�صية، 
فهي  لل�صخ�صية  بالن�صبة  �أما  محجوبا،  �صر�  تظل  �لخا�صة  حياته  الأن 
مرئية بعيون �ل�صارد في عالم �الإبد�ع، �الأمر �لذي يف�صر �أن �ل�صخ�صية 
في عالم �لفن و�قعية الأن �ل�صارد يعرف عنها كل �صيء. »�أما  �ل�صخ�س 
�لعادي  فهو  �صخ�س غير و�قعي - من �لمنظور �لفني -  ذلك  �أن ال �أحد 

يعرف عنه �صيئا«)22(.
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1.2ـ  �أنو�ع �ل�صخ�صيات:

�أنو�ع  كثيرة ، ولكننا  نركز على   �إلى   يمكن ت�صنيف �ل�صخ�صيات 
ثالثة  �أنو�ع  فقط:

1ـ  �ل�صخ�صيات �لرئي�صة و�ل�صخ�صيات �لثانوية:
تو�صف  �ل�صخ�صية  باأنها  رئي�صية  عندما توؤدي وظائف هامة  في 
�لتي ال يطر�أ عليها  تلك  �لثانوية فهي  �ل�صخ�صية    �أما  �لحدث،  تطوير 

تغيير في �إطار �لظروف �لمحيطة)23(.
2ـ  �ل�صخ�صيات �لفريدة و�لنمطية:

عندما يتم �إبر�ز �صمات تميز �ل�صخ�صية بطابع �لفردية و�لخ�صو�صية 
فاإننا نكون �إز�ء �صخ�صية فريدة، خالفا لل�صخ�صية �لنمطية �لتي تتجاوز 
على خ�صائ�س  �لت�صديد  لين�صب  معين؛  بفرد  �لخا�صة  �ل�صمات  حدود 
عامة تنطبق على قطاع عري�س من �لطبيعة �الإن�صانية. ولما كانت �ل�صمة 
)character( هي ذ�ت طابع فردي �أكثر من �لنمط �لذي يحمل طابعا 
فيها  تتو�فر  عندما  نمطية  �أقل  تكون  �ل�صخ�صية  فاإن  عاما،  �جتماعيا 
�ل�صمات �لفردية و�لعك�س �صحيح)24(.                                                                                                              

3ـ  �ل�صخ�صيات �لم�صطحة و�لمدورة:
 Aspects of the( كتابه  في  فور�صتر  �.م  �الإنجليزي  �لناقد  يميز 
 ،)dynamique( بين �ل�صخ�صية �لم�صطحة و�ل�صخ�صية �لنامية ،)novel

تحت  �لفرن�صية  �إلى  ونقلهما  �لم�صطلحين  زير�فا  مي�صال  �قتب�س  وقد 
عبارة ))personnages plats et personnages ronds)25(. فال�صخ�صية 
�الأولى �أي �لم�صطحة هي �لتي يتم �لتركيز فيها على �صمة و�حدة تطغى 
عليها طو�ل �لن�س، باعتبارها نموذجا لفئة �جتماعية �أو �صمة �أخالقية، 
�ل�صخ�صية  �أم��ا  و�ح��د.  بعد  ذ�ت  �ل�صخ�صية  ه��ذه  يجعل  �ل��ذي  �الأم��ر 
»�لتي تملك �صمات متعددة متعادلة، وب�صبب هذ� تو�صف  �لمدورة فهي 
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�الأحيان تظهر  �أغلب  �الأبعاد )...( وفي  باأنها �صخ�صية معقدة متعددة 
هذه �ل�صخ�صية في بد�ية �لحكاية ب�صورة معينة، ولكنها  تنتهي بتحوالت 
تجعلها تتغير ب�صورة جذرية، ومن هنا ��صتمدت ه�ذه �ل�صخ�صية ��صمها. 
طو�ل  وقارة  ثابتة  تبقى  �لتي  �لم�صطحة  �ل�صخ�صية  من  �لنقي�س  فعلى 
ونهايتة«)26(.  �لن�س  بد�ية  بين  ما  �ل�صخ�صية  وتنموهذه  تتغير  �لن�س، 
                                                          .)dynamique( ولهذ� و�صفت �ل�صخ�صية باأنها نامية

2٫2ـ  �ل�صخ�صية في �لقر�آن:
ال تعر�س �ل�صخ�صية في �لق�صة �لقر�آنية لذ�تها، و�إنما تعر�س لهدف 
تربوي تعليمي؛ يقوم على �أ�صا�س �لتاأ�صي بال�صخ�صية �لخيرة و�لتنفير من 

�ل�صخ�صية �ل�صريرة. 
ولقد وردت �ل�صخ�صيات �لقر�آنية في �صور متنوعة ومتعددة، تتوزع 
ما بين �صخ�صية فردية تحدد ب�صماتها �لخا�صةوتعين با�صمها؛ كاإبر�هيم 
بين  وما  وهامان،  وق��ارون  وفرعون  وهود  ونوح  ومريم  وعي�صى  ومو�صى 
�لعرق  �آ�صرة  بينه  توحد  باأكمله؛  ب�صري  يحددها جن�س  عامة  �صخ�صية 
�ل�صخ�صيات تعر�س �لق�صة  و�إلى جانب هذه  �إ�صر�ئيل.  و�لدم مثل بني 
�لقر�آنية �صخ�صية �الإن�صان باعتباره نموذجا �أو نمطا �جتماعيا، يج�صد 
ب فيه من طباع ثابتة،  طبيعة �الإن�صان بما ُجبل عليه من غر�ئز وما ُركِّ
تقوم  �لب�صر،  غير  من  �صخ�صيات  �أي�صا  �لقر�آني  �لق�ص�س  يعر�س  كما 
باأدو�ر �إيجابية في �صير �الأحد�ث كاإبلي�س في ق�صة �آدم؛ و�لمالئكة في 
ق�صة �إبر�هيم ولوط؛ و�لجن في ق�صة �صليمان؛ �إ�صافة �إلى �صخ�صيات 

من عالم �لحيو�ن، كالهدهد و�لنمل في ق�صة �صليمان.
ويمكننا �أن ن�صنف �ل�صخ�صيات في �لق�ص�س �لقر�آني تبعا لقدرتها 

�لفاعلة في �لحدث على �لنحو �الآتي : 
1 - باعتبارها �صخ�ص�ية تفوق قدرتها ق�درة �لب�ص�ر و�لظ�روف �لمح�يطة 
بهم، وفي هذه �لحال تكون �ل�صخ�صية مخلوقا يعي�س ف�وق �لو�قع، 
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مث��ل مو�ص�ى حي�ن نج�اه �هلل م��ن فرع��ون عن��دم�ا تبع�ه يري�د قت�له: 
ُكلُّ  َفَكاَن  �ْلَبْحَرَفانَفلََق  بَِّع�َصاَك  ِرب  ��صْ ِن  �أَ ُمو�َصى  �إَِلى  {َفاأَْوَحْيَنا 
َوَمن  ُمو�َصى  َو�أَنَجْيَنا  �ْلآَخِرين  َثمَّ  َو�أَْزَلْفَنا  �ْلَعِظيِم  ْوِد  َكالطَّ ِفْرٍق 
وقدرة  �لنمل  مع  حو�رها  في  �لنملة  ومثل  �أَْجَمِعيَن})27(.  ــَعــُه  مَّ
�صليمان على �لتو��صل معهم، {َوُح�ِصَر ِل�ُصلَْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن �ْلِجنِّ 
ْيِر َفُهْم ُيوَزُعوَن َحتَّى �إَِذ� �أََتْو� َعلَى َو�ِدي �لنَّْمل َقاَلْت  َو�ْلإِن�ِض َو�لطَّ
َها �لنَّْمُل �ْدُخُلو� َم�َصاِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَُّكْم �ُصلَْيَماُن َوُجُنوُدُه  َنْملٌَة َيا �أَيُّ
�أَْن  �أَْوِزْعِني  َربِّ  َوَقــاَل  َقْوِلَها  ن  مِّ َم �َصاِحكاً  َفَتَب�صَّ َي�ْصُعُروَن  َل  َوُهْم 
اِلحاً  �صَ �أَْعَمَل  َو�أَْن  ــَديَّ  َو�ِل َوَعلَى  َعلَيَّ  �أَْنَعْمَت  �لَِّتي  ِنْعَمَتَك  �أَ�ْصُكَر 
كما  اِلِحيَن})28(،  �ل�صَّ ِعــَبــاِدَك  ِفــي  ِبَرْحَمِتَك  ْدِخــْلــِنــي  َو�أَ َتْر�َصاُه 
�أي�صا في قدرة �لجن على �الإتيان بعر�س بلقي�س حين طلب  يتجلى 
ُكْم َياأِْتيِني ِبَعْر�ِصَها َقْبَل  َها �لَمَاأُ �أَيُّ منهم �صليمان ذلك«: {َقاَل َيا �أَيُّ
�أَن  َقْبَل  ِبِه  �آِتيَك  �أََنــا  �ْلِجنِّ  َن  مِّ ِعْفريٌت  َقاَل  ُم�ْصِلِميَن  َياأُْتوِني  �أَن 
َن  َقاِمَك َو�إِنِّي َعلَْيه َِلَقِويٌّ �أَِميٌن َقاَل �لَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ َتُقوَم ِمن مَّ
 ً� ُم�ْصَتِقرهّ َر�آُه  ا  َفلَمَّ َطْرُفَك  َلْيَك  �إِ َيْرَتدَّ  ن  �أَ َقْبَل  ِبِه  �آِتيَك  �أََنا  �ْلِكَتاِب 
�َصَكَر  َوَمن  �أَْكُفُر  �أَْم  �أَ�أَ�ْصُكُر  ِلَيْبُلَوِني  َربِّي  ِل  َهَذ� ِمن َف�صْ َقاَل  ِعنَدُه 
ُرو� َلَها  َفاإِنََّما َي�ْصُكُر ِلَنْف�ِصِه َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريٌم َقاَل َنكِّ
ا َجاءْت  َيْهَتُدوَن َفلَمَّ �أَْم َتُكوُن ِمَن �لَِّذيَن َل  �أََتْهَتِدي  َعْر�َصَها َننُظْر 
َوُكنَّا  َقْبِلَها  ِمن  �ْلِعْلَم  و�أُوِتيَنا  ُهو  َكاأَنَُّه  َقاَلْت  َعْر�ُصِك  �أََهَكَذ�  ِقيَل 

ُم�ْصِلِميَن})29(.
تفوق  ال  لكنها  �الآخرين،  ق��درة  قدرتها  تفوق  �صخ�صية  باعتبارها   -  2
�لظروف �لمحيطة بها، وفي هذه �لحال تت�صم �ل�صخ�صية بالزعامة 
تمثلهم  لكنها  �لعاديين  �لنا�س  ق��درة  تفوق  فطاقتها  و�لبطولة، 
بني  مع  مو�صى  �صخ�صية  �لنموذج  هذ�  ويمثل  با�صمهم،  وتت�صرف 
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�إ�صر�ئيل، حين ير�صم �لقر�آن ل�صخ�صيته �صمات خا�صة ، تجلت في 
�إَِلى  ُمو�َصى  َرَجــَع  ا  �لع�صبي: {َوَلمَّ وفي مز�جه  �النفعالية  طبيعته 
َعِجْلُتْم �أَْمَر  َباَن �أَ�ِصفاً َقاَل ِبْئ�َصَما َخلَْفُتُموِني ِمن َبْعِدَي �أَ َقْوِمِه َغ�صْ
نَّ  �إِ مَّ  �أُ �ْبَن  َقاَل  �إَِلْيِه  ُه  �أَِخيِه َيُجرُّ ِبَر�أْ�ِض  َو�أََخــَذ  َو�أَْلَقى �لأْلــَو�َح  َربُِّكْم 
َوَل  ِبَي �لأْعــَد�ء  ُت�ْصِمْت  َيْقُتُلوَنِني َفَا  َوَكــاُدو�ْ  َعُفوِني  ��ْصَت�صْ �ْلَقْوَم 
ُب  �ْلَغ�صَ و�َصى  مُّ َعن  �َصَكَت  ا  َوَلمَّ  * اِلِميَن  �لظَّ �ْلَقْوِم  َمَع  َتْجَعْلِني 
ــِهــْم  ِلــَربِّ ــِذيــَن ُهـــْم  ــلَّ �أََخــــَذ �لأَْلـــــَو�َح َوِفـــي ُن�ْصَخِتَها ُهـــًدى َوَرْحـــَمـــٌة لِّ

َيْرَهُبون})31(.
تميزه ب�صفته �صخ�صية  لمو�صى �صفات فريدة  تر�صم  �الآيات  فهذه 
ثابتة ، تجعل »منه نموذجا للزعيم �لقوي، �لمندفع بحدة �لطبع و�لمز�ج 
و�صرعة �النفعال وح�صا�صية �لوجد�ن. ولعل هذه �ل�صمات هي �لتي جعلت 
حظوظ نجاحه �أقوى في قيادة �صعب �صلب �لمر��س، معقد �لنف�صية، وهو 
�صعب بني �إ�صر�ئيل �لذي كان من طبعه �لتلكوؤ في �لطاعة، و�لجمود في 
�صيع  ومقاومة  �لجدية،  �لمو�قف  في  و�ل�صخرية  و�لمر�وغة،  �لم�صاعر، 

�لفر�عنة �لذين كان من �أخالقهم �لبغي و�لكبر«)32(.
3 - باعتبارها �صخ�صية عادية ونمطية ال تكون قدرتها �أعلى من �الآخرين 
من  �لهائل  �لعدد  �إل��ى  ت�صاف  و�إن��م��ا  �لمحيطة،  �ل��ظ��روف  من  �أو 
و��صحا  ذلك  ويتجلى  �لعاديين،  �لب�صر  �صفات  فيهم  تتمثل  �لنا�س 
تلك  �لنمطية  �الإن�صان  ل�صخ�صية  �لقر�آن في ق�ص�صه  يعر�س  حين 
�لعلوية:  �لروح  نفخة  بها  تلب�صت  ثم  �لطين  قب�صة  من  ن�صاأت  �لتي 
ْيُتُه  �َصوَّ َفـــاإَِذ�  ِطينٍ  ِمن  َب�َصر�ً  َخاِلٌق  ــي  �إِنِّ ِلْلَمَاِئَكِة  ــَك  َربُّ َقــاَل  {�إِْذ 
�ْلَمَاِئَكُة  َف�َصَجَد  �َصاِجِدين  َلــُه  َفَقُعو�  وِحـــي  رُّ ِمــن  ِفيِه  َوَنــَفــْخــُت 
ُهْم �أَْجَمُعوَن})33(. وبهذه �لطبيعة �لمزدوجة يمكن لالإن�صان �أن  ُكلُّ
�لح�صي  �صقه  تكون  �لتي  �لمادة  ولثقل  �لقاهرة  لل�صرور�ت  يخ�صع 
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�لظاهري؛ حين ي�صتجيب لرغبات �لج�صم وحاجياته، كما يمكنه في 
ليحلق  عنها  ويرتفع  �ل�صرور�ت  هذه  من  يتخل�س  �أن  نف�صه  �لوقت 
بعيد� في عالم �لنور�نية، ولكنه في �لحالين معا يكون على طبيعته 
�لمزدوجة �لتي تمزج بين �لعن�صرين وال تف�صل بينهما. »ومقت�صى 
�صرور�ته  يق�صي  �الإن�صان  �أن  �الإ�صالم  مفهوم  في  �المتز�ج  هذ� 
�لحيو�ن،  طريقة  على  ال  �الإن�صان  طريقة  على  �لحيو�نية  �الأر�صية 
على  ال  �الإن�صان  طريقة  على  �لمالئكية  �لروحية  �أ�صو�قه  ويحقق 

طريقة �لمالك«)34(.
�ل�صعف  يغفل جو�نب  �الإن�صان ال  ل�صخ�صية  و�الإ�صالم حين يعر�س 
مثال  فهو  و�أمانة،  بدقة  يبرزها  �إنه  بل  �لطرف،  عنها  ويغ�س  �لب�صري 
باعتبارها  فيها  وقع  �لتي  للفتنة  يعر�س  يو�صف  �صخ�صية  يقدم  حين 
�أَى ُبْرَهاَن َربِِّه َكَذِلَك  ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلْول �أَن رَّ لحظة �صعف: {َوَلَقْد َهمَّ

يَن})35(. وَء َو�ْلَفْح�َصاء �إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا �ْلُمْخلَ�صِ ِرَف َعْنُه �ل�صُّ ِلَن�صْ
ل�صخ�صية  يعر�س  �أن  �ل�صورة  هذه  في  �لقر�آني  �الأد�ء  حر�س  لقد 
يو�صف من خالل طبيعتها �لب�صرية �لو�قعية، ولذلك عر�صها في لحظة 
من لحظات �ل�صعف �لب�صري على �لرغم من ن�صاأته وتربيته ودينه. فلقد 
�الآخر  �لخيط  »ولكن  بها،  �لعزيز حتى هم  �مر�أة  به  �صعف حين همت 
�لن�صوة،  كيد  �إز�ء  ب�صعفه  �صعر  ولقد  فعال.  �ل�صقوط  من  و�أنقذه  �صده 
تم�صك  ولكنه  �أي�صا،  �لق�صور  ون�صوة  �لق�صور،  وج��و  �لبيئة،  ومنطق 

بالعروة �لوثقى«)36(.
و�قعية  في  م��زورة  و�ح��دة  لمحة  هناك  لي�صت  �ل�صورة  ه��ذه  ففي 
�أال تعبر عن حقيقة �الإن�صان وهو ي�صارع بد�خله  �ل�صخ�صية وطبيعتها. 
�إغر�ء�ت �لفتنة ودو�عيها، ويحاول �الرتفاع عنها بما زود به من دو�فع 

د�خلية ت�صاعده على �الرتفاع و�لتخل�س من ثقل �لطين ووهدته؟
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و�الأد�ء �لقر�آني - بهذ� �الأ�صلوب �لو�قعي في �لعر�س - يقدم �صورة 
نمطية عن �الإن�صان، قائمة على فكرة �لمزج بين لحظة �ل�صعف ولحظة 
�لقر�آن  يقف  لم  �ل�صبب  ولهذ�  �الرتفاع،  ولحظة  �لهبوط  لحظة  �لقوة؛ 
يف�صل  ولم  ب�صري،  لحظة �صعف  باعتبارها  �لجن�س  لحظة  طويال عند 
للو�صيلة  وتحويل  �إ�صر�ف  ذلك  الأن  عر�صها،  في  يتفنن  ولم  كثير�  فيها 
حتى ت�صبح غاية، وهذه قاعدة �أ�صا�صية متبعة في كل �لق�ص�س �لقر�آني. 
»�إن �الإ�صالم ال يحرم و�صف �لم�صاعر �لجن�صية - نظيفة �أو غير نظيفة 
- وال يحرم و�صف لحظة �لهبوط و�ل�صعف، ولكنه يعر�صها كما ينبغي �أن 
تعر�س لحظة �صعف ال لحظة بطولة، ولحظة عابرة يفيق منها �الإن�صان 
�إلى ترفعه �لو�جب، وال يظل د�ئر� في حلقتها �لمرتك�صة على �لدو�م«)37(.
عن  �لقر�آني  �لق�ص�س  قدمها  �لتي  �لنموذجية  �ل�صورة  هذه  �إن 
�الجتماعي  �لنمط  مفهوم  عن  جوهرها  في  تختلف  �الإن�صان،  �صخ�صية 
�أ�صبح »�لنمط  �لو�قعية �لغربية �لذي حل محل �ل�صخ�صية، وبذلك  في 
كل  في  �أن  بمعنى  �لحياة«)38(.  في  يحتذى  �أن  ي�صتحق  �جتماعيا  مثاال 
مجتمع �أنماطا و�أنو�عا من �لنا�س ، وفي كل نوع �أنا�صًا مت�صابهين  فيما 
بينهم، يتحدون في �أحو�ل ميالدهم ون�صاأتهم ، ويتفقون في م�صالحهم 
وحاجاتهم و�أذو�قهم وعاد�تهم وثقافتهم  كما يتفقون في بو�طنهم، فاإذ� 

ر�أى �لمرء و�حد� منهم فقد ر�آهم جميعا.
�أ�صا�س  على  تقوم  �الإ�صالمي  �لمفهوم  في  �لنمط  فكرة  كانت  فاإذ� 
�لتو�فق بين �لثنائيات فتوفق بين �لو�قع وما فوق �لو�قع وبين �لمادة وما 
ور�ءها، فاإن فكرة �لنمط في �لو�قعية �لغربية تقوم على �أ�صا�س �لت�صوير 
�لمو�صوعي �لذي يكتفي بتحليل �ل�صخ�صية و�صرح دو�فعها �ل�صلوكية وفق 
ت�صور�ت �لمذهب �لطبيعي �لذي يقوم على »�أخذ �لوقائع من �لطبيعة، 
ودر��صة وظيفة هذه �لوقائع، و�لتاأثير فيها بتغير �لحاالت و�لبيئات دون 
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معرفة  �الإن�صان  معرفة  تتحقق  وبذلك  �لطبيعة،  قو�نين  عن  �البتعاد 
علمية في عمله �لفردي و�الجتماعي«)39(. و�لمق�صود بالمعرفة �لعلمية 
على  �لقائم  للو�قع،  �لمح�صو�س  �لمو�صوعي  �لتمثيل  على  هو�القت�صار 
�إلى  يمت  ما  وكل  �لغيبيات  رف�س  وعلى  و�لتجريد،  �الإغ��ر�ب  ��صتبعاد 
عالم �الأخالق ب�صلة، وعلى »رف�س �لم�صادفات و�الأمور غير �لمحتملة 
باعتباره   )...( �لوقت  ذلك  في  فهم  �لو�قع  الأن  �لخارقة،  و�الأح���د�ث 
حيث  و�لنتيجة،  �لعلة  علم  �لمنظم،  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  علم  عالم 
�ختفت �لمعجز�ت و�نتفى �لتعالي حتى ولو �حتفظ �لفرد باإيمانه �لديني 
�لو�قعية  �أ�صافت  �لم�صتبعدة  �الأمور  هذه  مقابل  وفي  و�ل�صخ�صي«)40(. 
كم�صاهد  و�لو�صيعة  و�لمقرفة  �لقبيحة  �الأمور  �هتمامها  �إلى  و�لطبيعية 
�أ�صبح  وعموما  �لفنية.  �لمو��صيع  �صمن  و�أقحمتها  �لجن�صية،  �الإث��ارة 
�أولوياتها  من  �الإن�صانية  �لنف�س  في  و�ل�صر  �ل�صوء  جو�نب  عن  �لك�صف 
�الإن�صانية  و�لنفو�س  �لمجتمعات  �صورت  ثم  ومن  �الأ�صا�صية،  و�أهد�فها 

كلها باعتبارها فري�صة للف�صاد و�لغر�ئز �لحيو�نية.
فانطالقا من هذه �لنظرة رف�صت �لو�قعية �إعطاء �صورة لالإن�صان 
�لحيو�نية  حقيقته  على  ت�صوره  �أخ��ذت  �إنها  بل  �لف�صيلة،  على  قائمة 
وحدها ، تلك �لتي تجمع بين تركيب ج�صم �الإن�صان وج�صم �لحيو�ن كما 
�صورة  تتبدد  �لمفهوم  هذ�  ظل  وفي  �لد�روينية.  �لنظرية  بذلك  نادت 
�لبطل �لقائمة على �لف�صائل �لمثالية لتعو�س ب�صورة �لبطل �لعادي »ال 
في حاالت �رتفاعه، وال في جميع حاالته مع �لت�صوية �لنزيهة في �إبر�ز 
مكامن �ل�صعف ومكامن �لقوة ، و�إنما هو�ل�صخ�س �لعادي معرو�صا في 
هذه  من  لوحاته  ومر�صوما  عليه؛  �لم�صيطرة  �ل�صعف  نقطة  من  �لغالب 

�لز�وية وحدها«)41(.
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3ـ  �ل�صــــارد:
�إن �ل�صارد كائن �أدبي ال يعي�س �إال في �لن�س وبه ، �صاأنه �صاأن �لموؤلف 
�ل�صمني �لذي يكون موجود� في �لن�س بفعل �لكتابة، ولكن �لفرق بينهما 
�أو �أمامها لي�صردها،  هو �أن �ل�صارد ذو هوية �أدبية، يوجد ور�ء �لحكاية 
�لقارئ  بين  يتو�صط  �إنه  مح�صة.  �صردية  �أو  حكائية  فوظيفته  ثم  ومن 
�ل�صخ�صيات  ويقدم  �لحكاية،  فيه  تدور  �لذي  �الإطار  لي�صف  و�لحكاية 
ويحدد �أ�صماءهم و�أعمارهم وبع�س مالمحهم، كما يقوم �أي�صا بوظيفة 
�لزمن  �إلى مرور  في�صير  للقارئ  �الأزمنة  يرتب  �لزمني حيث  �لتلخي�س 

و�لعودة �إلى زمن �صابق �أو�لقفز �إلى  �آخر الحق.
�أما �لموؤلف �ل�صمني فهو ذو هوية �جتماعية و�إيديولوجية، يكون هو 
�الآخر موجود� د�خل �لن�س ولكن من خالل �لت�صميم �لعام للحكاية. �إن 
�لموؤلف �ل�صمني حين يدخل �إلى عالم �لن�س »يتحا�صى �أن ي�صمعنا �صوته 
ب�صورة �صريحة، و�إنما يقوم بتوجيه �لقارئ بطريقة �صامتة عبر ت�صميمه 
ووجهات  و�لو�صائل  �الأ�صو�ت  طريق  وعن  كلية،  ب�صورة  �الأدب��ي  للعمل 
�لنظر �لتي تظهر في ذلك �لت�صميم، وهو في كل هذ� ي�صدر عن فل�صفته 

�لفنية و�الأخالقية �لتي تحكمه في وقت كتابته لذلك �لن�س«)42(.
�أن��و�ع  �صمن  ي�صنفوه  �أن  �ل�صارد  عن  حديثهم  عند  �لنقاد  د�أب  لقد 
وطبقات ياأتي على ر�أ�صها نوعان بارز�ن هما: �ل�صارد �لغيري و�ل�صارد �لذ�تي.

1.3ـ  �ل�صارد �لغيري:

عن  غائبا  �ل�صارد  فيه  يكون  حكائي  نمط  في  �ل�صارد  هذ�  يوجد 
 hétéro( �لق�صة  غيري  جنيت  جير�ر  ويدعوه  يرويها،  �لتي  �لق�صة 
diégétique(. ولقد �صمي �ل�صارد بهذ� �ال�صم الأن له وجود� متميز� في 

�لخطاب �ل�صردي، فهو كيان �أدبي مجرد من �لعن�صر �لنف�صي و�النتماء 
كائن  �إن��ه  �آخ��ر:  بتعبير  نقول  �أو  �لحكاية.  من  يغيب  يكاد  �الجتماعي 
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�أن  دون  �ل�صخ�صيات  يقدم  �إنه  �إذ  �لق�صة،  د�ئرة  خارج  ،يوجد  م�صتتر 
بمعنى  فيها.  يكون طرفا  �أن  �الأح��د�ث دون  ويعر�س  و�حد� منها؛  يكون 
�أنه يحر�س على �أن يجعل بينه وبين �الأحد�ث و�ل�صخ�صيات م�صافة، �إذ 
يكتفي بالنظر �إليها من �لخلف دون تدخل في مجر�ها �أو في وجهة نظر 
�صخو�صها، وهو بهذ� يقوم بر�صد �الأحد�ث مثله كمثل كامير� �صينمائية 
تعمل بمفردها لنقل �لوقائع و�الأحد�ث فير�ها �لقارئ كما يرى �أحد�ث 

�صريط �صينمائي.
�إن هذه �لروؤية من �لخلف �لتي يمار�صها �ل�صارد �لغيري تجعل منه 
»�أنا« محايد� ومتعاليا تفوق منزلته منزلة »�أنا« �ل�صخ�صية، لما يتمتع به 
من معرفة �صمولية ال تفوتها �صاردة وال و�ردة، كما تكون له �لقدرة على 
ف�صح �صر�ئر �لنفو�س ومعرفة مكنون �لعقول. من �أجل ذلك و�صف هذ� 
ويعرف  �صخ�صياته  يعلم خبايا  لكونه  �الأمور،  بخبايا  عليم  باأنه  �ل�صارد 
عنها كل �صيء، كما �أنه ينفذ �إلى عمق وعي �صخ�صياته ليجد ذلك �ل�صئ 
�لذي تجهله �ل�صخ�صيات ذ�تها عن نف�صها ، بل �إن بمقدور هذ� �ل�صارد 

�أن ي�صل كذلك �إلى منطقة �لالوعي في�صتخرج خباياها. 
و�إلى جانب هذ� �ل�صارد يوجد �آخر يو�صف باأنه �صبه عليم، وهويكون 
�أقل مرتبة من �الأول، الأنه ال يدخل عقول �صخ�صياته، �إنه مر�قب عادي 
يكتفي بالمر�قبة من بعيد ومن �لخارج. »ورغم �أنه قد يتخيل ما يدور في 
وبالتالي  �ليقين،  �إلى درجة  يرقى  �لتخيل ال  فاإن هذ�  ذهن �صخ�صيته، 
�لحالة  ت�صور  له  تخول  �لتي  �لظاهرية  �ل��ب��و�در  لنا  ي�صف  �أن  يف�صل 

�لمعنوية �لتي عليها �ل�صخ�صية«)43(.
- �ل�صارد �لذ�تي:

ن�صفي على �ل�صارد �صفة �لذ�تية عندما يح�صر باعتباره �صخ�صية 
في �لق�صة �لتي يرويها. ويطلق جير�ر جنيت على هذ� �لنمط �لحكائي 
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ولما   .)Homo diégétique( �لق�صة«  »مثلي  �ل�صارد  فيه  يح�صر  �لذي 
�صمير  با�صتخد�م  فهويقوم  �لق�صة،  د�خ��ل  يتحرك  �ل�صارد  هذ�  كان 
�لمتكلم )�الأنا( �لذي يمنحه �صفة �لم�صاركة في �لحدث، �إال �أننا يجب 
�ل�صارد بطل حكايته ويطلق عليه  فيه  يكون  بين �صنف حكائي  نميز  �أن 
ال  �صنف  وبين   ،)auto diégétique( �لق�صة  ذ�تي  �صفة  جنيت  جير�ر 
�إنه دور  و�إنما يقوم بدور ثانوي وهام�صي  �لبطل؛  �ل�صارد دور  يوؤدي فيه 

�لمالحظ؛ ولهذ� �صمي بال�صارد / �ل�صاهد)44(.
وهكذ� يظهر �أن �ل�صارد �لغيري و�ل�صارد �لذ�تي عن�صر�ن متباينان 
�لروؤية  في  �لمتمثلة  �ل�صكلية  و�لمميز�ت  �لتيمية  �لخ�صائ�س  حيث  من 
و�ل�صمير و�لموقع. و�لخطاطة �أدناه تجمل هذه �الأمور على �لنحو �الآتي: 

2.3ـ  �ل�صارد في �لق�صة �لقر�آنية:

عن  نتحدث  كنا  �الأم��ور  ببو�طن  عليم  باأنه  �ل�صارد  و�صفنا  حينما 
�صارد �إن�صاني، ��صتعيرت له هذه �ل�صفة �الإلهية في عالم �لخيال �الأدبي 
�لذي هو من �صنعه و�إن�صائه؛ مما يجعله قادر� على معرفة �صخو�س هذ� 

�لغيري�ل�صارد

�لغائب
خارجي

من خلف
�الختفاء

�لعلم ببو�طن �الأمور

= �ل�صارد �لبطل
= �ل�صارد �ل�صاهد

�لمتكلم
د�خلي

مع
- �لظهور

- معرفة ب�صرية -

�ل�صخ�صية

�ل�صمير
�لموقع
�لروؤية

�لخ�صائ�س

�لذ�تي
�لقر�ئن
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�لعالم وكل �صيء عنه. �أما حين نتحدث عن �ل�صارد في �لق�صة �لقر�آنية 
فاإننا نتحدث حقيقة عن �صارد عليم وقدير، يحمل �صفة �لخلود و�لوجود؛ 
على  وهو�لقادر  �لكون،  �أبدع هذ�  �لذي  تعالى  وهو�هلل  �صيء،  كل  ويعلم 

معرفة خلقه ومخلوقاته و�الطالع على مكنون �صر�ئرهم.
و�إذ� كان هذ� �ل�صارد يتخذ موقعه خارج د�ئرة �لق�صة، فاإنه قادر 
على تحليل كل ما يحدث في �لد�خل، ال يحده في ذلك �لزمان و�لمكان، 
فيلتقط ما هو �آت ويروي ما هو ما�س وما هو�ت في �لم�صتقبل، فال تخفى 
عليه خافية وال يعجزه �صيء وال يحتاج �إلى �لعلة و�ل�صبب، ولذلك يكون 

�صرده يقينا مطلقا وال يت�صرب �إليه �ل�صك بتاتا. 
ومن هنا وجدنا �أن �لق�صة في �لقر�آن تعتمد �إلى جانب تقنية �ل�صرد 
�لالحق �لذي يقوم فيه �ل�صارد بتقديم �لحكاية بعد وقوعها في �لزمن 
قبل  �لحكاية  »�ل�صارد  فيه  ي�صتبق  �لذي  �ل�صابق  �ل�صرد  تقنية  �لما�صي؛ 
وقوعها، وفي هذه �لحالة ي�صتبق �لخطاب �لحكاية«)45(، ويمكن �أن تعد 
�لنبوءة �أو�لروؤيا �لتي وردت في مطلع ق�صة يو�صف نموذجا لهذ� �لنوع من 
�ل�صرد. ) �إذ قال يو�صف الأبيه يا �أبت �إني ر�أيت �أحد ع�صر كوكبا و�ل�صم�س 

و�لقمر ر�أيتهم لي �صاجدين( . 
�إن هذه �لنبوة هي �صرد �صابق للحدث قبل وقوعه، ثم تاأتي بعد ذلك 
�لق�صة �لتي تمثل �ل�صرد �لالحق لتف�صل هذ� �لحدث بعد �أن تحول �إلى 
حقيقة، وبذلك يكون هذ� �لحدث تاأويال وتف�صير� للروؤيا �لغيبية وتحقيقا 

لها على �أر�س �لو�قع. 
كما نجد �أي�صا في ق�صة �آدم و�بلي�س ح�صور هذ� �لنوع من �ل�صرد 
�ل�صابق، فال�صارد يروي �لحدث للمالئكة في بد�ية �لق�صة وهوالز�ل في 
ِفي  َجاِعٌل  ــي  �إِنِّ ِلْلَمَاِئَكِة  ــَك  َربُّ َقــاَل  بعد. {َو�إِْذ  لم يحدث  �لغيب  ظهر 
َماء َوَنْحُن  �لأَْر�ِض َخِليَفًة َقاُلو�ْ �أََتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْف�ِصُد ِفيَها َوَي�ْصِفُك �لدِّ
�آَدَم  َوَعلََّم   * َتْعلَُمون  َل  َما  �أَْعلَُم  ــي  �إِنِّ َقاَل  َلَك  �ُض  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُن�َصبُِّح 
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لء  �لأَ�ْصَماء ُكلََّها ُثمَّ َعَر�َصُهْم َعلَى �ْلَمَاِئَكِة َفَقاَل �أَنِبُئوِني ِباأَ�ْصَماء َهـوؤُ
�أَنَت  �إِنََّك  َعلَّْمَتَنا  �إِلَّ َما  َلَنا  ِعْلَم  َقاُلو�ْ�ُصْبَحاَنَك َل   * اِدِقيَن  �إِن ُكنُتْم �صَ
�ْصَماآِئِهْم  ِباأَ �أَنَباأَُهْم  ا  ِباأَ�ْصَماآِئِهْم َفلَمَّ �أَنِبْئُهم  �آَدُم  �ْلَعِليُم �ْلَحِكيُم * َقاَل َيا 
َماَو�ِت َو�لأَْر�ِض َو�أَْعلَُم َماُتْبُدوَن َوَما  ُكْم �إِنِّي �أَْعلَُم َغْيَب �ل�صَّ َقاَل �أََلْم �أَُقل لَّ
�إِْبِلي�َض  �إِلَّ  َف�َصَجُدو�ْ  لآَدَم  ��ْصُجُدو�ْ  ِلْلَمَاِئَكِة  ُقْلَنا  َو�إِْذ   * َتْكُتُموَن  ُكنُتْم 
َوَزْوُجــَك  �أَنــَت  ��ْصُكْن  �آَدُم  َيا  َوُقْلَنا   * �ْلَكاِفِريَن  ِمَن  َوَكــاَن  َو��ْصَتْكَبَر  �أََبــى 
َفَتُكوَنا  َجَرَة  �ل�صَّ َهـِذِه  َتْقَرَبا  َوَل  �ِصْئُتَما  َحْيُث  َرَغــد�ً  ِمْنَها  َوُكَا  �ْلَجنََّة 
ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا  ْيَطاُن َعْنَها َفاأَْخَرَجُهَما ِممَّ ُهَما�ل�صَّ اِلِميَن * َفاأََزلَّ ِمَن �ْلظَّ
ُكْم ِلَبْع�ٍض َعُدو وَلُكْم ِفي �لأَْر�ِض ُم�ْصَتَقرٌّ َوَمَتاٌع �إَِلى ِحيٍن  �ْهِبُطو�ْ َبْع�صُ
ِحيم *  ُقْلَنا  �ُب �لرَّ بِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعلَْيِه �إِنَُّه ُهو �لتَّوَّ ى �آَدُم ِمن رَّ * َفَتلَقَّ
نِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَد�َي َفَا َخْوٌف  ا َياأِْتَينَُّكم مِّ �ْهِبُطو�ْ ِمْنَهاَجِميعاً َفاإِمَّ
َحاُب  ُبو�ْ ِباآَياِتَنا �أُوَلـِئَك �أَ�صْ َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن * َو�لَِّذيَن َكَفرو�ْ َوَكذَّ

�لنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن()46(.
تتكون هذه �لق�صة من ت�صع �آيات )من �الآية 30 �إلى �الآية 39(، فاالآية 
�الأولى )�الآية 30( تلخ�س حدث خالفة �الإن�صان في �الأر�س قبل حدوثه، 
وهو�هلل  �ل�صارد  فاإن  �لم�صتقبل  بالزمن  مرتبطا  �لحدث  هذ�  كان  ولئن 
تعالى �لفاعل �لحقيقي للحدث قد �أخبر عنه قبل وقوعه، وهذ� ما ي�صمى 
بال�صرد �ل�صابق، ثم يتحول  �إلى �صرد الحق يروي �الأحد�ث بعد وقوعها 
في ت�صل�صل وفق �لترتيب �الآتي: )�لتعليم/ �ل�صجود/ �ل�صكن/ �لخطيئة/ 

�لتوبة/ �لهبوط(.
�إن هذه �الأحد�ث قد تنوعت طرق �صردها ما بين �صرد يعتمد �صمير 
�لغائب يج�صده حدث �لتعليم )من �الآية 31 �إلى �الآية 33( وحدثا �لخطيئة 
و�لتوبة )�الآية 37(، و�صرد يعتمد �صمير �لمتكلم ويج�صده حدث �ل�صجود 

)�الآية 34( وحدث �ل�صكن )�الآية 35( وحدث �لهبوط )�الآية 38(.
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تخت�س  �ل�صمائر  في  �لتحوالت  �أن  �لتنوع  هذ�  خالل  من  ويظهر 
بال�صارد، ف�صمير �لغائب يتحول �إلى �صمير �لمتكلم �لذي يتحول بدوره 
في  �لتح�والت  هذه  �أن  بيد  �لمتكلم.  �ص�مير  �إلى  ثم  �لغائب  �صمير  �إلى 
على  منها  لها،  ح�صر  ال  ونحوية  داللية  وظائف  تك�صف  �ل�صارد  �صمير 
�صبيل �لمثال �أن �ل�صرد ب�صمير �لمتكلم يرتبط باأفعال �لقدرة �لمطلقة 
�لتي يتمتع بها �ل�صارد - �لفاعل وهو �هلل تعالى: {�إني جاعل في �لأر�ض 
خليفة}؛ {�إني �أعلم غيب �ل�صماو�ت و�لأر�ض}، ويرتبط �أي�صا باأفعال 
�الأمر �لتي تملك �أفقا زمنيا مفتوحا على �لم�صتقبل، {و�إذ قلنا للمائكة 
{قلنا  �لجنة}؛  وزوجــك  �أنــت  ��صكن  �آدم  يا  {وقلنا  لآدم}؛  ��صجدو� 
�هبطو� منها جميعا}، وكما هو معلوم فاإن �أفعال �الأمر هنا ين�صاأ عنها 
عقد�ن بين �لمر�صل و�لمر�صل �إليه، ن�صمي �الأول بالعقد �الأمري �الإخباري؛ 
وفيه نميز بين حالة يوجه فيها �لمر�صل �أمر� �إلى �لمر�صل �إليه يرغم على 

قبوله الأن عالقته بالمر�صل قائمة على �لطاعة و�المتثال:

وبين حالة يكون فيها فعل �الأمر قائما على ثنائية �لطاعة / �لع�صيان 
و�لثو�ب/ �لعقاب، وي�صمى فعال م�صروطا. 

1 - �لموقف �الأول: �هلل - �إبلي�س 

مر�صل

مر�صل

�هلل

�هلل

�أمر طاعة وقبول

ر�صالة

ر�صالة

�أمر �ل�صجود

�أمر �ل�صجود

مر�صل �إليه

مر�صل �إليه

�لمالئكة

)�إبلي�س )ع�صيام د�ئم عقاب �أبدي(

`

`

`

`

`

`
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�أما �لعقد �لثاني فن�صميه �لعقد �لمفتوح وهو عبارة عن ر�صالة عامة 
�أو عقد تناف�صي حر يوجهه �لمر�صل �إلى مر�صل �إليه غير محدد �لهوية، 
ويت�صمن هذ� �لعقد منحة �أو ثو�با م�صروطا، ولكن �لمر�صل �إليه هنا يكون 
حر� في قبول �ل�صرط و�ال�صتجابة لالأمر ليح�صل على �لثو�ب �أو في عدم 
�النفتاح  �لعقد  هذ�  خ�صائ�س  ومن  �لموهوبة.  �لمنحة  فيخ�صر  تنفيذه 
على �لزمن، ويج�صده في ق�صة �آدم حدث �لهبوط، {ُقْلَنا �ْهِبُطو�ْ ِمْنَها 
نِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَد�َي َفَا َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل  ا َياأِْتَينَُّكم مِّ َفاإِمَّ َجِميعاً 

ُهْم َيْحَزُنوَن}.   
�إلى  �الإن�صان في جميع �لحقب و�الأزم��ان  �لعقد ينفتح على  �إن هذ� 
دون  مفتوحة  ر�صالة  في  �لجمع  ب�صيغة  �الأمر  جاء  ولهذ�  �لقيامة،  يوم 
�لمفتر�س  هو�الإن�صان  بذلك  �لمق�صود  الأن  �إليه،  �لمر�صل  هوية  تحديد 

غير �لمحدد.

بالمنحة  ليفوز  �إليه  مر�صل  كل  على  مفتوحة  تبقى  �لر�صالة  فهذه 
�لتي يقدمها �هلل تعالى لمن يقبل �المتثال لالأمر �لم�صروط ، وتتمثل في 

�لعودة �إلى �لجنة �لتي هبطو� منها.
وقع  �لذي  �لخبري  بالحدث  فهومرتبط  �لغائب  ب�صمير  �ل�صرد  �أما 
في �لزمن �لما�صي، يرويه �ل�صارد ق�صد �الإخبار به وال يترتب عنه فعل 
ى �آدم  �أمر {وعلَّم �آدم �لأ�صماء كلها ثم عر�صهم على �لمائكة}، {فتلقَّ

من ربه كلمات فتاب عليه}. 

2 - �لموقف �لثاني: �هلل - �آدم 

�هلل

مر�صل

�هلل

�أمر/ �صرط

ر�صالة

�لنهي عن �القتر�ب

�إن�صان مفتر�س

مر�صل �إليه

عقاب موؤقت/ عقاب موؤقت �لنهي من �ل�صجرة

`

`

``

`

`
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وهكذ� يتبين �أن تحوالت �ل�صمائر في ق�صة �آدم خا�صعة لتحوالت 
�لقدرة  باأفعال  يرتبط  �لمتكلم  و�لداللية، ف�صمير  �لنحوية  �لوظيفة  في 
�الأمري  �لعقد  في  يوجد  �ل�صمير؛  هذ�  �أن  �أي  �لزمن،  على  وباالنفتاح 
�أما ��صتخد�م �صمير �لغائب فاإنه يكون   ، �الإخباري وفي �لعقد �لمفتوح 
�لفعل.  �لما�صي زمن حدوث  بالزمن  �الإخبار وعالقته  بعن�صر  مرتبطا 
متعددة  مو�قع  لل�صارد  تعطي  �ل�صمائر  تحوالت  �أن  نكت�صف  »وبذلك 
بالن�صبة للق�صة. فاهلل �صبحانه يخبر حين ال يتعلق �الأمر بالفعل �الأمري، 
وي�صتخدم لذلك �صمير �لغائب )ذلك �لنمط �لكال�صيكي لرو�ية �لحدث 
�لتاريخي(، بينما ي�صتخدم �صمير �لمتكلم ) للذ�ت �الإلهية - �لمفخمة( 
ليهب لفعل �الأمر �صمة �لخلود. فتكريم �الإن�صان ب�صجود �لمالئكة لحظة 
خالدة لي�صت فقط في م�صتوى �لوعي �لديني، بل لحظة خالدة للق�صة 
�إلى �الأر�س، بينما  �آدم ونزوله  �إلى خالفة  �أي�صا الأنها في �لنهاية ت�صير 
لرو�ية  بالن�صبة  تاريخية  لحظات  �أو�الأ�صماء  �لتوبة  لكلمات  �آدم  تلقي 
�أن تبد�أ، على عك�س �لتكريم و�لعقد  �أنها لحظة تنتهي بعد  �أي  �لق�صة. 

�لمفتوح �للذين ��صتمر� حتى نهاية �لق�صة بل تجاوز� �لنهاية«)47(.
ويمكننا �أن نجمل ذلك كله في �لخطاطة �الآتية: 

�صمير �لمتكلم
�ل�صجود - �ل�صكن - �لهبوط

�الأمري �الإخباري
- خالد
- مفتوح

�صمير �لغائب
�لتعليم - �لخطيئة - �لتوبة

�الإخبار
تاريخي

�ل�صارد
�لحدث
�لفعل
�لزمن
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�لهو�مــ�ض

)1(  �لكيالني نجيب ، �الإ�صالمية و�لمذ�هب �الأدبية، �س: 81.
)2(  نف�صه، �س: 92.

)3(  يمكن �الإحالة مثال على ما كتبه �أبو �لقا�صم �ل�صابي عن �فتقار �لق�ص�س عند �لعرب �إلى 
ن�صارة �لخيال كما عند �الأمم �الأخرى وعلى ر�أ�صها �ليونان . »لقد كانت �أ�صاطير �لعرب 
وثنية جامدة جافية لم تفقه �لحق، وال تذوقت لذة �لخيال، و�أوهاما معربدة �صاردة ، 
ال تعرف �لفكر وال ��صتملت على �صيء من فل�صفة �لحياة... �أما �أ�صاطير �الأمم �الأخرى، 
فقد كانت م�صبعة بالروح �ل�صعرية �لجميلة، ز�خرة بفل�صفة �لحياة �لفنية �لر�ق�صة في 
�لعلمية،  �لكتب  د�ر  �ل�صابي،  �أبو�لقا�صم  �لعرب،  �ل�صعري عند  �لخيال  �لخيال...«  ظل 

بيروت، �س: 45.
)4(  ينظر �لبرهان في علوم �لقر�آن للزرك�صي، ج 3، �س: 27-26.

)5(  �بن عي�صى باطاهر، طرق �لعر�س في �لقر�آن �الأهد�ف و�لخ�صائ�س �الأ�صلوبية، �س: 156.
)6(  نقرة �لتهامي ، �صيكولوجية �لق�صة في �لقر�آن،  �س: 160-259.

)7(  ف�صلت: �الآية 42.
)8(  نقرة �لتهامي، �س: 156.

)9(  �لمائدة: �الآية 30-27.
)10(  نقرة �لتهامي، �س: 248-247.

)11(  �صورة �لكهف: �الآية 43-32.
)12(  نقرة �لتهامي، �س: 251.

)13(  مر�صل فالح �لعجمي، �ل�صرديات مقدمة نظرية، �س: 33.
)14(  �صورة �لحاقة: �الآية 8-4.

)15(  �صورة يو�صف: �الآية 21.
)16(  �صورة �لكهف: �الآية 25.

)17(  �صورة �لبقرة: �الآية 60-58.
)18(  نقرة �لتهامي، �س: 98.

)19(  �صورة �ل�صعر�ء: �الآية 66-63.
)20(  �صورة �الأنبياء: �الآية 69-67.

)21(  �صورة يو�صف: �الآية 5-4.
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�إبر�هيم  و�لتقنية ترجمة علي  �لنظرية  �لق�صيرة  �لق�صة  �أمبرت،  �أندر�صون  �إيزيكي    )22(
علي منوفي، �س: 330.

)23(  نف�صه ، �س: 339.

)24(  نف�صه ، �س: 341.
)25(  Michel zéraffa، in la littérature et genres littéraire، p.102.

)26(  مر�صل فالح �لعجمي، �ل�صرديات ، �س: 42
)27(  �صورة �ل�صعر�ء: �الآية 66-63.

)28(  �صورة �لنمل: �الآية 19-17.

)29(  �صورة �لنمل: �الآية 42-38.
)30(  �صورة �الأعر�ف: �الآية 150.
)31(  �صورة �الأعر�ف: �الآية 154.

)32(  نقرة �لتهامي، �صيكولوجية �لق�صة في �لقر�آن، �س: 366.
)33(  �صورة �س: �الآية 72-71.

)34(  محمد قطب، منهج �لفن �الإ�صالمي، �س: 49.
)35(  �صورة يو�صف: �الآية 24.

)36(  �صيد قطب، في ظالل �لقر�آن، 1955-1954/12.
)37(  محمد قطب، �س: 236. 

)38(  ويليك، مفاهيم نقدية ، �س: 199.
غنيمي هالل،  نقاًل عن محمد   E. zolla. le roman expérimentale، P. 16-17   )39(

�لنقد �الأدبي �لحديث، �س: 595.
)40(  ويليك، �س: 197.

)41(  محمد قطب، �س: 74.
)42(  مر�صل فالح �لعجمي، �س: 54.

)43(  �إيزيكي �أندر�صون �إمبرت، �س: 82.
)44(  Genette ، discours du récit ، P. 254.

)45(  مر�صل فالح �لعجمي، �س: 63.
)46(  �صورة �لبقرة: �الآية 39-30.

ع31  �لم�صكاة  �ل�صجود،  ق�صة  �لن�س/  �ل�صمائر  ت��ح��والت  ع���د�ي،  عبد�لر�صول   )47(
�س1999م/1420، �س 56.
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التنا�ص النقدي

يف مقامات بديع الزمان الهمذاين

مولي يو�سف الإدري�سي)*(

تقديـــــــــم:
ووليد  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  في  فريد  اإبداعي  ن�ص  المقامة 
اختالفاتها  اإب��راز  الممكن  ومن  عليها،  ومق�سور  لها  خال�ص  �سرعي 
ور�سد  الن�سو�ص،  من  غيرها  عن  والمو�سوعية  والأ�سلوبية  البنيوية 
تطوراتها، اإل اأنه من المتعذر تبين طفولتها والوقوف عند النواة الن�سية 
ترجع  ول  والت�سكل،  الن�ساأة  �سبل  لها  وي�سرت  منها  انبثقت  التي  الأولى 
اإلى  تعود  واإنما  َرة،  الُمَبكِّ الطفولية  مالمحها  �سياع  اإلى  ال�سعوبة  هذه 
كيف  ُيدرى  ل  برية  »زهرة  و�سارت  ونا�سجة،  كاملة  ولدت  المقامة  اأن 

تفتفت«)1(.
واأ�سولها  بم�سادرها  تتعلق  متعددة  اأ�سئلة  المقامة  تثير  ما  وبقدر 
وخ�سائ�سها الجمالية ومميزاتها التعبيرية، تطرح كذلك اأ�سئلة اأخرى 
تت�سل بالبحث عن الأ�سباب الذاتية والعتبارات الفنية التي دفعت بديع 
الزمان الهمذاني )ت 398ه�( اإلى ابتداع ن�ص تخييلي مفارق - في �سكله 
الماألوفة في الم�سهد  النماذج الأدبية  الفني ومو�سوعه الجمالي - لكل 
امتداد  على  الإبداعية  الذاكرة  في  قبله  تر�سخت  التي  العربي  الثقافي 

)*( أستاذ بجامعة القاضي عياض، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - مراكش - المغرب.
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�ستة قرون على الأقل؛ وهي اأ�سئلة تهم في المقام الأول النظر في طبيعة 
اأدبي  اإنتاج �سكل  الموقف الفكري والروؤية الجمالية اللذين حماله على 
في  ويقف  التخييلية  وتقنياتهما  وال�سرد  ال�سعر  اأ�سلوبي  ي�ستثمر  جديد 
حدودهما المتجاورة، فهل ذلك راجع اإلى الرغبة فعال في التمرد على 
الأدب؟  تقليدية مهيمنة في �سناعة  �سائد ورف�ص طريقة  نموذج ن�سي 
التعبير عنه  يمكن  ل  ما  الجمالية  ال��روؤى  باأن من  ر  الُمبكِّ الوعي  اأم هو 
باأ�سلوب واحد وطريقة متجان�سة في القول؟ ولذلك كان لبد من ابتداع 
اأ�سياء مختلفة ظلت  اأ�سلوب تعبيري بديع لقول  اأدبي جديد و�سوغ  ن�ص 
خارج مدار التمثيل الجمالي والتعبير الفني، لأن لغة ال�سعر لم تت�سع لها، 

ولأن لغة ال�سرد لم تمتد اإليها؟
لعل المدخل المالئم لالإجابة عن هذه الأ�سئلة وكثير غيرها يتمثل 
�سعر  من  القديم  العربي  الثقافي  بالن�سيج  الهمذاني  مقامات  ربط  في 
ولغة ونقد وبالغة وحكي، والنظر في كيفية تفاعلها مع هذه الخطابات 
في  مبرره  يجد  الأمر  هذا  كان  ولئن  الن�سية،  كينونتها  لبلورة  وغيرها 
خ�سو�سية اللحظة التاريخية والمعرفية التي انبثقت فيها، اأي الن�سف 
اللغوي  الدر�ص  برقي  ات�سمت  والتي  للهجرة،  الرابع  القرن  من  الثاني 
والبالغي والنقدي عند العرب ون�سج مباحثه، فاإن الحاجة اإليه تزداد 
في  اإماما  اعتبروه  القدماء  واأن  مجيدا  �ساعرا  كان  اأنه  نعلم  حين  قوة 
الإبداعية  واأ�سئلتهما  والبالغة  ال�سعر  بق�سايا  عنايته  واأن  البالغة، 
طرق  ويعيد  القري�سية«،  »المقامة  ب�  مقاماته  ي�ستهل  جعلته  والجمالية 
و»العراقية«  »الجاحظية«  هي:  اأخرى،  مقامات  اأربع  في  ذاته  المو�سوع 

و»الإبلي�سية«  ثم »ال�سعرية«.
من ثم، يقترح البحث الراهن الوقوف عند عالقة مقامات الهمذاني 
وال�سابقة  له  المعا�سرة   - والمتخيلة  الممفهمة   - اللغوية  بالخطابات 
الأم�ساج  في  والبحث  معها،  وتعالقه  تفاعله  طرائق  في  والنظر  عليه، 



موالي يوسف اإلدريسي
20

15
ير 

نا
- ي

هـ 
14

36
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 3
9 

دد
لع

ا

45

جـــــذور

الوقوف بعد ذلك  الرابطة بينها وبين مقاماته، ثم  التعبيرية والفكرية 
عند خ�سو�سية بنائه الن�سي وفرادة اأ�سلوبه التعبيري.  

1 - التنا�ص: الم�صطلح والإجراء:
في  الوجود  �سابق  ن�ص  اإلى ح�سور   intertextualité التنا�ص  ي�سير 
ن�ص لحق الوجود. وهو من الم�سطلحات التي احتلت مركز ال�سدارة 
في  الف�سل  ويعود  خا�سة،  وال�سرديات  عامة،  المعا�سرة  ال�سعريات  في 
ذلك اإلى الإنجازات النظرية والتطبيقية الهامة التي حققها على �سعيد 
اآلياته  وك�سف  اأبعاده  ا�ستكناه  من  مكنت  والتي  الأدب��ي،  الن�ص  تحليل 
الفاعلة وحركيته الخ�سبة، واأفادت في فهم اأعمق لطبيعة العمل الأدبي 

من خالل ف�ص مغاليق نظامه وك�سف خريطة عالقاته)2(.  
وبغ�ص النظر عن النقا�ص الذي دار بين الباحثين حول اأ�سوله)3(، 
اأداة  ف�سار  النقدية،  الممار�سة  حقل  في  هامة  مكانة  تبواأ  اأنه  يالحظ 
اإجرائية لك�سف خ�سائ�ص الن�ص الأدبي واإبراز بنياته الناظمة التي تحقق 
له تفاعليته، فاأجمع الدار�سون على اأنه �سيء ل منا�ص له)4(، واق�ت�نعوا اأن 
اأي ن�ص م�هما اختلف �س�ك�له ونوع�ه »ل ين�ساأ من ف�راغ ول يظهر في فراغ، 
اإنه يظهر في عالم مليء بالن�سو�ص«)5(، ويقع في َمْلَقى ن�سو�ص �سابقة 
له اأو متزامنة معه)6(، الأمر الذي يفند وهم انغالق الن�ص وا�ستقالله، 

فخارج كل ن�ص ل توجد اإل ن�سو�ص اأخرى)7(.
رحم  في  المودعة  الن�سو�ص  بكل  التنا�سي  الحقل  اهتمام  واإزاء 
ن�ص مركزي ما، باعتبارها مت�سمنة لخطابات اجتماعية مختلفة، ات�سع 
مجال ا�ستغاله، فلم يعد يعنى بالنظر في كيفية اإعادة كتابة ن�ص لحق 
لن�ص اآخر �سابق اأو متزامن معه، بل اأ�سبح يهتم بكل ما يت�سكل كن�ص 
وما هو خارج عنه، �سامال بذلك كل نتاجات الإن�سان التي يمكن تحليلها 

باعتبارها ظاهرة تنا�سية ودليال اإيديولوجيا.



التناص النقدي في مقامات بديع الزمان الهمذاني

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

46

جـــــذور

ذاته  من  تلقائيا  يكتب  ل  الن�ص  منتج  اأن  يت�سح  ذلك،  على  وبناء 
اأو  بوعي   - ي�ستلهم  ولكنه  الإبداعية،  وطاقاته  فردانيته  على  واعتمادا 
على  ليعك�سه  واقعيته  من  الواقع  محول  اأ�سالفه،  و�سائل   - وعي  بدون 
يوظف  ذلك  في  وهو  مك�سورة)8(،  مراآته  تغدو  انعكا�سا  الن�ص  م�ستوى 
من  لالإن�سان  فكاك  »ل  لأن���ه:  والجتماعي  الثقافي  م��وروث��ه  خريطة 
اأي  ال�سخ�سي،  تاريخه  ومن  ومحتوياتهما،  والمكانية  الزمانية  �سروطه 
كائنا  باعتباره  اإليه  النظر  يمكن  ل  فالن�ص  ثم،  ومن  ذاكرته«)9(.  من 
التي  العالقات  من  �سل�سلة  هو  بل  مغلقا،  اإنتاجا  اأو  ب��ذات��ه،  م�ستقال 
جدلية  ظل  في  معه،  متزامنة  اأو  �سابقة  اأخ��رى  ن�سو�ص  مع  ين�سجها 
  A.Malraux مالرو  اأندري  اإليه  ذهب  ما  وهذا  ال�سو�سيوثقافي،  المناخ 
الفنان،  منظور  من  انطالقا  اإبداعه  يتم  ل  الفني  العمل  »اإن  قوله:  في 
التنا�ص  باإدراك ظاهرة  ت�سمح م�سبقا  اأخرى  اأعمال  ولكن انطالقا من 
في اأح�سن وجه«)10(، وهو ما اأكده اأي�سا ماريو في قوله: »اإن العمل الفني 
ل يتخلق ابتداء من روؤية الفنان، واإنما من اأعمال اأخرى ت�سمح باإدراك 

اأف�سل لظاهرة التنا�ص«)11(.
عن  بمفردها  عاجزة  تظ�ل  الف�نان  روؤي��ة  اأن  اإذن  ذلك  من  يتبين 
يرب�ط عالق�ة معي�نة - مف�ردة  اأن  له من  بل لبد  اأي عم�ل فني،  اإن�تاج 
اأو مت�عددة - مع الأعمال الفنية الأخرى التي تتحكم في الن�ص المنتج 
وتحدده، وفي هذا ال�سياق يقول تودوروف: » اإن العمل الفني يدرك في 
التي تقيمها  الترابطات  اإلى  الفنية الأخرى بال�ستناد  عالقته بالأعمال 
فيما بينها، ولي�ص الن�ص المعار�ص وحده الذي يبدع في تواز وتقابل مع 

نموذج معين، بل اإن كل عمل فني يبدع على هذا النحو«)12(.
وتتمثل الترابطات التي تمكن من اإعادة اإنتاج الن�سو�ص في اآليات 
والمت�سا�ص/  الإيجاز)13(،  التمطيط/  ثنائيات:  قبيل  من  التنا�ص 
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وغيرها  التحويل)16(،  والت�سرب/  الإزاحة)15(،  والإحالل/  الهدم)14(، 
من الإواليات التي تطرحها الواقعة الت�نا�سية، والتي ل تعني باأي �سكل 
من الأ�سكال التقليد والجترار اأو ال�ستعادة ال�سطحية الب�سيطة لن�سو�ص 
�سابقة)17(، بل على العك�ص من ذلك، فعملية الإنتاج واإعادة الإنتاج هاته 
ل تنف�سل عن نظرة نقدية خا�سة يمار�سها المنتج وهو ينتهك قوانين 
الأدب الثابتة ليخلق قوانين جديدة على اأنقا�سها، دون اأن يتخل�ص منها 

ومن �سداها)18(.
اإذا كان ذلك يعني اأن الن�ص الأدبي اإنما هو نتاج تفاعل �ساحبه مع 
واقعه الجتماعي وتحاوره مع غيره من الن�سو�ص، فاإننا نت�ساءل هنا ما 

هو هذا الن�ص المنتج؟ وما طبيعة العالقات الفاعلة فيه؟
ينطوي  لكونه  كتابات«)19(،  »جيولوجيا  الن�ص  بارط  رولن  يعتبر 
في  �سابقة  ن�سو�ص  فيها  تتر�سب  مختلفة  اأركيولوجية  طبقات  على  
اأن  والما�سي، وهي طبقات تدل على  الحا�سر  بين  ن�ص مركزي يجمع 
»الن�ص ينطوي دائما على عدة ع�سور، ولبد اأن تتقبل اأي قراءة له هذه 
الحقيقة وتنطلق منها«)20(، الأمر الذي يتطلب من اأية قراءة اأن تاأخذ 
ال�سابقة  بعين العتبار خا�سية تقاطع كل ن�ص مع غيره من الن�سو�ص 
اأو المتزامنة معه، واأن تدخله �سمن �سبكتها طالما اأنه: »يقع في مفترق 
واحتذاء،  لها،  ق��راءة  اإع��ادة  واح��د  اآن  في  فيكون  ع��دة،  ن�سو�ص  طرق 

وتكثيفا ونقال وتعميقا«)21(.
ي�سب القول الأخير في اأفق تاأكيد اأحد المبادئ الأ�سا�ص التي عرفت 
ذيوعا كبيرا في النقد الحديث والمعا�سر األ وهي ظاهرة تعدد المعنى، 
وهي ظاهرة تنتج عن طابعه النفجاري المميز له الذي يجعله: »اإ�سارة 
على  مطوية  والم�سامين  الم�سيرات  من  نهائي  ل  ع��دد  على  مفتوحة 
تعددية المعنى الذي ل يمكن اأن تقتن�سه �سبكة التف�سيرات نظرا لطابعه 
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النفجاري، فكل ن�ص يتفاعل مع غيره من الن�سو�ص اإذ ينتمي اإلى مجال 
تنا�سي«)22(، ولعل هذا ما جعل رولن بارط يذهب اإلى حد ت�سبيه الن�ص 
بف�ص الب�سل في تداخله وت�سابك اأغ�سيته: »فالب�سلة تتكون من اأغ�سية 
واإنما هناك  قلب،  ول  نواة  ول  لب  ل  بع�ص، حيث  فوق  بع�سها  متتالية، 
اأغ�سية مت�سابكة ونزع غ�ساء يك�سف عن غ�ساء اآخر مماثل حتى النهاية، 

حيث ل نهاية ول بداية فكلها اأغ�سية«)23(.
النظر  يلزمنا  الذي  محتواه  دللة  من  قيمته  الت�سبيه  هذا  ي�ستمد 
وبنيته  الداخلية  بنيته  بين  القائمة  التواردية  عالقته  »في  الن�ص:  اإلى 
عليه«)24(،  �سابقة  اأح���داث  على  يحيل  حديثا  باعتباره  الخارجية، 
بين  تمييزه  في  الأول��ى  تتمثل  جهتين:  من  لوتمان  ي��وري  اأك��ده  ما  وه��و 
 ،Intra-textuel الن�ص  وداخل   Extra-textuel الن�ص  م�سطلحي خارج 
الواقعة  اأو  الن�ص  على  الخارجة  العالقات  »كل  الن�ص:  بخارج  ويق�سد 
فيما وراء بنيته الداخلية، والتي تهب الن�ص معناه �سمن ال�سياق العام 
المتحكم في حل �سفرتها الخا�سة وفق مكونات نظام بنية »عالم الن�ص 
المدخل  التنا�ص  اعتباره  في  الثانية  الجهة  وتتحدد  الداخلي«)25(؛ 
وتقاطع  تداخل  من  يتكون  ملفوظ  »كل  لأن  الن�سو�ص،  لتحليل  الرئي�ص 
ملفوظات اأخرى مقروءة اأو م�سموعة. لذا فاإن تحليل الن�سو�ص ي�ستدعي 
افترا�ص وجود تنا�ص بينها من خالل عالئق متعددة، اأهمها ثالثة اأنواع: 

عالقة �سراعية، وعالقة نفي، وعالقة توكيد«)26(.
لوران جيني،  مع  مغايرة  التنا�سية دللت  العالقات  و�ستاأخذ هذه 
عددا  ي�ستوعب  »ن�سا  بو�سفه:   Inter-texte المتنا�ص  �سيحدد  بحيث 
اأو�سح  وق��د  المعنى«)27(.  خ��الل  من  متمركزا  ويظل  الن�سو�ص  من 
»التلفيظ  هي:  اأ�سا�ص،  قواعد  ثالثة  خالل  من  هاته  ال�ستيعاب  عملية 



موالي يوسف اإلدريسي
20

15
ير 

نا
- ي

هـ 
14

36
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 3
9 

دد
لع

ا

49

جـــــذور

Verbalisation حيث يتم فيه اختزال الن�سو�ص غير اللفظية وتقديمها 

عملية  خاللها  من  تبدو  التي  والخطية  الن�ص،  في  اللفظ  خ��الل  من 
اأما فيما  الت�سمين«)28(.  واأخيرا  الن�ص،  ال�ستيعاب مدمجة في خطية 
يتعلق بالتنا�ص فقد نظر اإليه باعتباره: »تحويال ثقافيا وتجديدا لفاعلية 
قابل  غير  بب�ساطة  ي�سبح  التنا�ص  خارج  الأدب��ي  العمل  اإن  اإذ  المعنى، 
عالقته  في  اإل  ما  عمل  في  البنية  اأو  المعنى  ن��درك  ل  لأننا  ل��الإدراك، 
باأنماط عليا )...( يدخل العمل الأدبي معها في عالقة تحقق اأو تحويل 

اأو خرق«)29(.
في  مغايرة  ومنهجية  نظرية  روؤية  التنا�ص  يغدو  المنظور  هذا  من 
قراءة الن�سو�ص وتاأويلها، تتخل�ص من التعامل معه في انغالقه اللغوي 
وانتظامه الخطي بو�سفه �سل�سلة متوا�سلة من الأحداث المتنامية، لتنظر 
اإليه بدل ذلك في تعالقه مع ن�سو�ص �سابقة له اأو متزامنة معه، وتعي في 
الوقت ذاته دوره وفاعليته في توجيه فعل القراءة والتحكم في عملياتها 
التاأويلية. وهذا ما �سيعلنه بول زيمتور في م�سروعه النقدي الذي يبحث 
والمتغيرات  النماذج  درا�سة  من  انطالقا  التنا�ص  ا�ستغال  كيفية  في 
يمتلك  ن�ص  كل  اأن  اعتبر  بحيث   ،Mouvance بالحركية  ي�سميه  ما  اأو 
جينيالوجيا خا�سة )عالقة ن�سب(، واأنه يقع في مكان محدد ن�سبيا في 
�سبكة العالقات الن�سبية. وقد انتهى اإلى ذلك ا�ستنادا اإلى درا�سته للن�ص 
فيه من خالل  يتمظهر  التنا�ص  اأن  الذي لحظ  الن�ص  وهو  الو�سيطي، 
الآتية  الملفوظات  لتحويل  مكانا  باعتباره  اأولها  يتحدد  ف�ساءات:  ثالثة 
اآخر؛ ويتمثل ثانيهما في »ف�ساء الفهم الذي يتحرك بح�سب  من مكان 
اأو اأكثر في ملفوظ واحد،  �سفرة جديدة، وهو نتاج اللقاء بين خطابين 
ويتج�سد الثالث في الف�ساء الداخلي للن�ص، حيث ي�سي الن�ص مبا�سرة 

بالعالقات التي تدخل مختلف اأجزائه المكونة له«)30(.
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في  المتحكمة  العالقات  طبيعة  اأن  يالحظ  �سلف  ما  اإلى  وا�ستنادا 
اأغلب الن�سو�ص تظل متاأرجحة - كما طرح ذلك لو�سيان ديلنباخ - بين 
تتحقق  العام  اأو  الخارجي  فالتنا�ص  وداخلي،  رئي�سين: خارجي  قطبين 
فيه عالقة ن�ص الكاتب بن�سو�ص غيره من الكتاب، في�ستوعب فيه اأبنية 
خارجية تطبعها اأحداث �سيا�سية واجتماعية وتاريخية وغيرها، وي�سغلها 
عالقة  فهو  المقيد  اأو  الداخلي  التنا�ص  اأن  حين  في  الخا�ص،  لح�سابه 

ن�سو�ص الكاتب بع�سها ببع�ص)31(.
التي  المواقع  وتباين  التنا�سية  التخريجات  اختالف  من  وبالرغم 
من  نوعين  على  تجمع  اأنها  يالحظ  توجهها  التي  والخلفيات  تحكمها 
التنا�ص: داخلي وخارجي، يتم عبرهما ر�سد العالقات بين الن�سو�ص. 
من  ال�سبعينيات  اأواخ����ر  حتى  التنا�ص  مفهوم  �ساحب  ت�سور  وه��و 
متعددة  عالقات  �ست�ستنبط  الثمانينيات  ومنذ  اأنه  اإل  الما�سي،  القرن 
بم�سطلح  منها  واحد  كل  و�سيو�سم  ببع�ص،  بع�سها  الن�سو�ص  تاأخذها 
طرو�ص)32(  جنيت:  جيرار  كتاب  في  �سيتج�سد  ما  وهو  ومميز،  خا�ص 
Palimpsestes. فما خ�سو�سية طرحه وقيمة اإ�سهامه بهذا الخ�سو�ص؟

اإذا كان جنيت قد اعتبر كتابه: مدخل لجامع الن�ص ح�سب ترجمة 
عبد الرحمن اأيوب، اأو معمار الن�ص ح�سب ترجمة �سعيد يقطين مو�سوعا 
لل�سعرية، فاإنه قد عدل من راأيه هذا في كتابه طرو�ص، الذي بحث فيه 
مو�سوعا  اعتبرها  بحيث   ،Transtextualités الن�سية  المتعاليات  عن 
لل�سعرية، كما يعبر عن ذلك بقوله: »ل يهمني الن�ص حاليا اإل من حيث 
جلية،  اأم  خفية  عالقة،  في  يجعله  ما  اأع��رف  اأن  اأي  الن�سي«  »تعاليه 
واأ�سمنه  الن�سي«  »التعالي  اأطلق عليه  ما  الن�سو�ص: هذا  مع غيره من 
»التداخل الن�سي« بالمعنى الدقيق )والكال�سي منذ جوليا كري�ستيفا(... 
وهو التواجد اللغوي )�سواء اأكان ن�سبيا اأم كامال اأم ناق�سا( لن�ص في 
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ن�ص اآخر«)33(. وبهذا العتبار يبدو اأن التنا�ص لم يعد اإل نمطا �سمن 
المتعاليات الن�سية، والتي يمكن ت�سنيفها اإلى ما يلي:

واأيقوناتها ومقدماتها  Paratexte: ويكون في عناوين الكتب  - المنا�ص 
وكلمات النا�سرين وغيرها. وتتخذ المنا�سات طابعا �سكليا من حيث 
برمجة العمل الأدبي ومرفولوجيته في التكون الظاهري، وقد خ�سها 

جنيت بكتاب خا�ص هو: عتبات)34(.
- الميتان�ص اأو الماوراء ن�سية Metatexte: وهو عالقة تربط ن�سا باآخر 

دون اأن يذكره وي�ستدعيه .
- الن�ص الالحق: ويتحدد في العالقة التي تربط الن�ص »ب« باعتباره ن�سا 
 ،Hypotexte �سابقا)35(  »اأ« بو�سفه ن�سا  بالن�ص   Hypertexte لحقا 
وهي »عالقة محاكاة اأو تغيير، وتعطينا المعار�سة والمحاكاة ال�ساخرة 

فكرة عنها«)36(.
- معمارية الن�ص: وهو » النمط الأكثر تجريدا وت�سمنا، اإنه عالقة �سماء، 

تاأخذ بعدا منا�سيا، وتت�سل بالنوع: �سعر، رواية ، بحث...«)37(.
يميز  جنيت   اأن  اإل  وتقاطعها  الأنماط  هذه  تداخل  من  وبالرغم 
مختلفة  كلية  بطبيعة  يتميزان  باعتبارهما  والتعلق  الن�ص  معمارية  بين 
اأنهما  مادام  والمتنا�ص،  والمنا�ص  التنا�ص  الثالثة:  الأنماط  باقي  عن 
باقي  فيها  ت�ستوعب  محددين  ن�سين  بين  عالقة  بو�سفهما  ينه�سان 

الأ�سناف الأخريات ذات الطبيعة الجزئية)38(.
يتميز عن  تجعله  اأن  للتنا�ص  مقاربة جيرار جنيت  ا�ستطاعت  لقد 
غيره من الباحثين والمنظرين، وذلك لأنه ا�ستنبط الأ�سكال والأنماط 
المتحكمة في اأنواع العالقات الن�سية داخل الن�ص، فاأو�سح نقط تداخلها 
وتقاطعها ولم يعد بذلك التنا�ص في ت�سوره �سوى اأحد م�ستويات التعالي 
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من  ن�سقيا  متما�سكة  عامة  نظرية  �سرح  لت�سييد  اعتمده  الذي  الن�سي 
�ساأنها اإ�ساءة مختلف اأوجه اآليات التفاعل الن�سي. 

اإذا كان الن�ص - اأي ن�ص - �سياغة مغايرة لخطابات لغوية مختلفة، 
�سابقة اأو متزامنة معه، فاإن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا باإلحاح : ما 
التنا�سية  العالقة  وما  الهمذاني؟  مقامات  في  التنا�سي  الفعل  تجليات 
جهة  من  والثقافية  والعلمية  الأدبية  والن�سو�ص  جهة  من  المقامة  بين 

اأخرى؟
2 - �صعرية البالغة في مقامات الهمذاني:

�سلوكا  كان  والبالغة  ال�سعر  تذاكر  اأن  الهمذاني   مقامات  في  يبدو 
مهيمنا على اأبرز الأن�سطة اليومية لعي�سى بن ه�سام؛ اإذ كثيرا ما كان يجتمع 
ب�سحبه في حلقة علمية للمذاكرة فيهما وطرح ق�ساياهما واإ�سكالتهما، 
وهي مذاكرة لم تكن مخ�سو�سة بزمان ولمكان محددين، فقد كانت تتم 
بالليل والنهار، وتجري في كل تخوم الجانب ال�سرقي من بالد الإ�سالم: 
ومن  91-130(؛  العراق )�ص  اإلى   )118-108 الأق�سى )�ص  من جرجان 
الغربة  174()39(، فحيثما طرحت  الب�سرة )�ص  اإلى   )300 ال�سام )�ص 
�سوؤال  واأثير  اإل  و�سروطها  المذاكرة  اأ�سباب  تهياأت  ما  ومتى  ه�سام،  ابن 
ال�سعر والبالغة وطرحت دوافع قولهما، وخ�سائ�سهما الجمالية ومراتب 

الإبداع فيهما.
اإلى قيمة البيان ومكانته المتميزة في الثقافة  واإذا كان ذلك يعود 
العربية الإ�سالمية، فاإنه يندرج اأي�سا في �سياق تقديم ال�سخ�سية الثانية 
في مقامات الهمذاني، األ وهي اأبو الفتح الإ�سكندري الذي يبدو عالما بكل 
الأ�سرار الجمالية والإبداعية لل�سعر والبالغة، مالكا لكل مفاتيحهما؛ اإنه 
بعبارة مخت�سرة ودقيقة نموذج متاألق من اأرقى لحظات التميز الجمالي 
والأدبي للبيان العربي، وعالمة حية تغالب التردي الثقافي لتظل �ساهدة 
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الجهل  اأ�سكال  كل  ولتناه�ص  وبراعتها،  العربية  ال�سعرية  روع��ة  على 
والندحار الثقافي والعلمي والأدبي.

ولي�ص غريبا والأمر كذلك اأن ترت�سم مالمح تلك ال�سخ�سية بتقا�سيم 
على  �سواء  وفنونه،  مظاهره  كل  واحتكار  القول،  في  والبراعة  التفوق 
ل�سانه اأم على ل�سان ابن ه�سام، فهذا الأخير يقول عنه: »كنت بالب�سرة 
والبالغة  فتجيبه،  يدعوها  الف�ساحة  رجل  الإ�سكندري  الفتح  اأبو  ومعي 
ياأمرها فتطيعه« )�ص 174(، ويقول عنه اأي�سا: »كان يبلغني من مقامات 
الإ�سكندري ومقالته ما ي�سغي اإليه النفور، وينتف�ص له الع�سفور، ويروى 
لنا من �سعره ما يمتزج باأجزاء النف�ص رقة، ويغم�ص عن اأوهام الكهنة دقة« 
103(؛ اأما الإ�سكندري  102(، وكان » ينطق فتفتننا األفاظه.« )�ص  )�ص 
في�سف نف�سه بقوله: »لو �سئت للفظت واأف�ست. ولو قلت لأ�سدرت واأوردت. 

َم« )�ص 80(. ولجلوت الحق في معر�ص بيان ي�سمع ال�سم. وينزل الُع�سْ
ول يكتفي الإ�سكندري بالقول اإنه يجمع اإلى الف�ساحة ح�سن البيان، 
بكل  واإحاطته  تدل على مو�سوعية علمه  اأخرى  بل يردف ذلك ب�سفات 
اأفانين المعرفة، وهذا ما ي�سرح به بعبارة ل تخلو من وثوقية واعتداد 

بالنف�ص، بحيث يقول: » �سلوني اأجبكم، وا�سمعوا اأعجبكم« )�ص 80(.
ومما ل �سك فيه اأن ال�سورة التي يرت�سم بها اأبو الفتح الإ�سكندري 
بالمالمح  ذات���ه  ه��و  ���س��ورت��ه  ت��ك��ون  اأن  لت��ع��دو  ال��ه��م��ذان��ي  متخيل  ف��ي 
والمميزات التي يريد اأن ير�سخها في ذهن قراء مقاماته، وهي �سورة 
تر�سخت فعال لدى القدامى الذين اأقروا له بال�سبق في اإبداع المقامة، 
يبين  ما  اأبرز  من  ولعل  الل�سان.  وف�ساحة  الخطاب  ببراعة  له  و�سهدوا 
�سباق  اهلل  رحمه  البديع  اإن   )...(« 510ه�(:  )ت  الحريري  قول  ذلك 
اأوتي  ولو  مقامة،  لإن�ساء  بعده  المت�سدي  واأن  اآي��ات،  و�ساحب  غايات، 
اإل  الم�سرى  ذلك  ي�سري  ول  ف�سالته،  من  اإل  يغترف  ل  قدامة؛  بالغة 
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اأي�سا: »واأما المتاأخرون فاإنا  463ه�(  بدللته«)40(، وقول ابن حزم )ت 
اإنهم مبعدون عن البالغة ومقربون من ال�سلف والتزيد، حا�سا  نقول: 

الحاتمي وبديع الزمان«)41(.
لكونه  بالغة  اأهمية  هنا  حزم  وابن  الحريري  اإليه  ي�سير  ما  يكت�سي 
يوؤكد اأن علو �ساأن جمالية مقامات الهمذاني وقيمتها البالغية تدرك في 
اأن  يبرزان  ثم  ومن  العرب،  عند  والبالغي  النقدي  بالموروث  عالقتها 

ل�سبيل اإلى ف�سل مقاماته عن ذلك الموروث.
 اإل اأن قيمة مقامات الهمذاني ل تنح�سر في هذا الإطار، بل تتجاوزه 
نالحظ  ال�سالفة  ن�سو�سه  اإلى  رجعنا  اإذا  بحيث  منه،  اأعمق  ماهو  اإلى 
والبالغة  الف�ساحة  اأن  فيرى  للعرب،  الجمالية  الذاكرة  بها  يحاور  اأنه 
عند  تتحقق  ل  ال�ساعرية  واأن  اأدبي،  كل خطاب  في  �سروريتان  �سفتان 
بقدرته  واأي�سا  بل  جديدة،  وعوالم  جميلة  معان  ابتكار  بمجرد  المبدع 
ويتناغما  الدللة  مع  ال�سوت  فيتعالق  واإنجازا،  لغة  عنها  التعبير  على 
بالأ�سياء،  المكثر  غير  ال�سارد  انتباه  تاأ�سر  التي  الجمالية  الدرجة  اإلى 
ويتراق�ص مع مو�سيقاها واإيقاعاتها »الع�سفور«، وتعجز خيالت الكهنة 
عن فهمه وتمثله، بل وي�سمع بيانه وكلماته من به �سمم، وهي واإن كانت 
قدرات خارقة توؤكد �سحر كالمه وبراعة مقاماته، فاإنها ول�سك تتنا�ص 

مع كثير من العبارات ال�سعرية الم�سهورة في ق�سائد المتنبي اأو غيره.
والواقع اأن قارئ المقامات يالحظ اأنها تتعالق من عناوينها وبنياتها 
ال�ستهاللية اإلى اآخر عبارة وجملة وكلمة فيها مع ن�ص اأدبي اأو حديثي اأو 
فقهي اأو تاريخي اأو نقدي، فاأحكام هذه الخطابات وت�سوراتها وعباراتها 
دقة  بين  يمزج  باأ�سلوب بالغي  لكن  المقامات،  في  بقوة  ظلت حا�سرة 
والحديث  والفقه  التاريخ  �سعرية  الحديث عن  ويبيح  التعبير وجماليته، 
ولئن  العلوم.  تلك  عن  به  عبر  الذي  الأ�سلوب  من  انطالقا  ذلك  وغير 
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حا�سرة  ظلت  البيانية  العبارة  وجمالية  ال�سعرية  ال�سورة  بالغة  كانت 
و�سياغة  عباراتها  بناء  في  لها  وموجهة  المقامات  خطاب  ت�سكل  في 
اأ�ساليبها، فاإن الأمر يجد تف�سيره في ان�سغال الهمذاني بالق�سايا التي 
كانت مو�سوعا للدر�سين البالغي والنقدي القديمين، والتي مثلت اأبرز 
الثالث  القرن  اأواخ��ر  حتى  النظرية  وان�سغالتهما  الجمالية  اأ�سئلتهما 
الموازنة  وق�سية  وبواعثه،  ال�سعر  م�سدر  ق�سية  اأهمها:  ومن  للهجرة؛ 
بين ال�سعراء، وق�سية القديم والمحدث في ال�سعر، وغيرها من الق�سايا 
التي لم يكتف بترديدها، بل تنا�ص معها  المختلفة،  النقدية والبالغية 
وحاور اأ�سحابها بلغة جمالية تجمع بين دقة النقد وبراعة الإيحاء وعمق 

التعبير.
3 - في خطاب البالغة وبالغة الخطاب:

احتل �سوؤال البالغة في مقامات الهمذاني درجة هامة، وقد تفرد 
بموقف خا�ص في ت�سور خ�سائ�سها ومميزاتها و�سرائط تحققها، فراأى 
اأنها �سفة جمالية خا�سة بالخطاب والخطيب معا، واأنها ل تتحقق ببلوغ 
واأي�سا  بل  التلفظي،  والأداء  الجمالية  ال�سياغة  من  عليا  درجة  الكالم 
واأ�سا�سا بقدرة �ساحبه على الجمع بين القدرة على نظم ال�سعر البديع 
والمهارة في �سناعة النثر، اأما اإذا اقت�سر البليغ على ال�سعر دون النثر، 
فاإنه يظل في ت�سوره غير م�ستحق لها، بل ومجرد مدع لها، يقول مو�سحا 
يقف.  الآخ��ر  وفي  يقطف،  البالغة  �سقي  اأحد  في  الجاحظ  »اإن  ذلك: 
ب�صعره. فهل  يزر كالمه  ولم  نثره،  يق�صر نظمه عن  لم  والبليغ من 
تروون للجاحظ �سعرا رائعا )...( فهلموا اإلى كالمه فهو بعيد الإ�سارات، 
ي�ستعمله.  الكالم  لعريان  منقاد  العبارات،  قريب  ال�ستعارات،  قليل 
اأم كلمة غير  نفور من معتا�سه ُيهمله، فهل �سمعتم له لفظة م�سنوعة، 

م�سموعة؟« )�ص 145(.
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واأ�سلوبا  خا�سة  طريقة  بو�سفها  الهمذاني  عند  البالغة  تتحدد 
وهي  التراكيب،  وبناء  الأ�ساليب  و�سياغة  الخطاب  ت�سكيل  في  متميزا 
في راأيه �سفة خا�سة بالأ�سلوب التعبيري ل بالجن�ص الأدبي، لأنها مثلما 
تختلف من خطاب  اأنها  اإل  النثر،  في  اأي�سا  تتحقق  ال�سعر،  في  تتحقق 
اإلى اآخر، فال�سمات التمييزية لل�سعر مغايرة لل�سمات التمييزية للخطابة، 

وكل واحد منهما يحقق بالغته بمكونات وعنا�سر خا�سة. 
اأم  ولئن كان الهمذاني يرى اأن بالغة الخطاب - �سواء كان �سعرا 
خطابة - تتحقق بوا�سطة عدة خ�سائ�ص اأ�سلوبية ومميزات تركيبية من 
الن�سي  والترابط  التركيبي  والتناغم  الفنيين  والت�سوير  الإيحاء  قبيل 
اأو  �سراحة  ال�سابق  ن�سه  في  اإليها  ي�سير  التي  ال�سمات  من  ذلك  وغير 
�سمنا عبر الإحالة اإلى نقي�سها، فاإنه يرى اأن البليغ ل ي�ستحق فعليا هذه 
الت�سمية اإل اإذا كانت قدرته على قول ال�سعر في منزلة قوته على �سناعة 
اأنه ينطلق هنا من ت�سورات كثير من النقاد  الكالم المر�سل. ول �سك 
والبالغيين العرب الذين ق�سموا البالغة اإلى �سقين: ال�سعر والنثر، اإل 
اأنه يختلف معهم جميعهم في اعتقادهم �سعوبة الجمع بينهما والبراعة 
فيهما بالدرجة نف�سها، خا�سة ما رواه الجاحظ عن مجموعة من الخطباء 
وال�سعراء والذي انتهى فيه اإلى �سعوبة جمعهم بين الخطابين معا)42(. 
بحيث راأى اأن ل �سيء يمنع الإن�سان من البراعة في ال�سعر والنثر معا، 
اأعلى  و�سلت  التي  بمقاماته  معلن  غير  ب�سكل  يفخر  كان  بذلك  ولعله 
درجات الجمالية، وحققت ما عجز الآخرون عن ت�سمينه في خطاباتهم، 

وهو فخر يت�سح ب�سورة جلية من خالل مقاربته ل�سوؤال ال�ساعرية .

4 - ق�صية الإبداع ال�صعري:
التي  الق�سايا  اأكبر  اأحد  وبواعثه  ال�سعر  الت�ساوؤل حول م�سدر  مثل 
اأن  اإذ كيف يتاأتى لفئة معدودة من النا�ص  ا�ستاأثرت باهتمام القدامى؛ 
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تبهر الأ�سماع وت�سحر الألباب واأن تملك طاقة غريبة على الإبداع وقدرة 
وت�سويرية  اإيحائية  باأ�ساليب  و�سياغته  الكالم  ت�سريف  على  فائقة 
بديعة؟ ! ولماذا لي�ص في متناول كل النا�ص اأن ي�سربوا ب�سهام من ال�سعر 
ويقولوا مثل ما يقوله الآخرون مع اأنهم ل يختلفون عنهم ظاهريا ب�سيء؟! 
ثم لماذا ي�ستع�سي حتى على اأولئك الممتلكين لتلك القوة الغام�سة قول 

ال�سعر في كثير من الأوقات، فيغرقون في �سمت كئيب وحارق؟!
عقول  �سغلت  التي  الق�سايا  اأبرز  وغيرها  الأ�سئلة  هذه  �سكلت  لقد 
لها قد تنوعت  اإجاباتهم عنها ومقارباتهم  واإذا كانت  القدامى.  النقاد 
وتطورت في لحظات مختلفة من �سيرورة تفكيرهم النظري في الظاهرة 
يتنازعها  للجواب كان  الأولى  ال�سيغة  فاإن  الفنية،  ونتاجاتها  الإبداعية 
تف�سيران متباينان: كان يرجع الأول ال�ساعرية اإلى م�سادر غيبية وقوى 
اإلى طاقات  ويردها  نف�سية  ببواعث  الثاني  يربطها  كان  بينما  خارجية؛ 

اإدراكية ووجدانية خا�سة.
اإل �سوت كائن غيبي  ومن ثم لم يكن ال�سعر ح�سب التف�سير الأول 
)جن اأو �سيطان( يبثه في نف�ص ال�ساعر وينفثه في ل�سانه، ويظل يجذبه 
الثاني  التف�سير  ح�سب  ال�سعر  ويعد  به.  �سادحا  ينتف�ص  حتى  وي�سرعه 
خارجية  مثيرات  اإل��ى  تحتاج  عاطفية  وتجارب  نف�سية  انفعالت  نتاج 

وبواعث مو�سوعية لتت�سكل في قالب فني وباأ�سلوب جمالي.
اإدراكيا  وقد ظلت مقاربة الهمذاني لل�ساعرية - باعتبارها ن�ساطا 
وتعبيريا غريبا - تترواح بين التف�سير الغيبي والعلمي؛ فذهب في �سياق 
ال�ساعر  نف�ص  فيها  تت�سل  اإبداعية  حالة  ال�سعر  اأن  اإلى  الأول  التف�سير 
العربية  الق�سائد  فكل  ولذلك  منه،  وتتلقاه  الجن  من  �سيطان  ب�سوت 
ال�ساعر  اإل��ى  بها  واأوح��ى  عبقر،  وادي  �سياطين  اأح��د  اأمالها  الخالدة 

المن�سوبة اإليه، يقول اأبو الفتح الإ�سكندري:  
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فاإن �صيطاني اأمير الجن         يذهب بي في ال�صعر كل فن
)�ص 210(

وفي ال�سياق نف�سه يقول اأحد �سياطين الجن: »ما اأحد من ال�سعراء 
اإل ومعه ُمعين منا« )�ص 255(.

يكن  لم  ال�سعر  �سياطين  لخرافة  الهمذاني  ا�ستح�سار  اأن  ويبدو 
ين�سد  كان  ما  بقدر  م�سدرها،  وبيان  ال�سعرية  الظاهرة  تف�سير  ي��روم 
الموروث  �سميم  من  م�ستمدة  تخييلية  بمادة  الق�س�سية  حكايته  اإث��راء 
بدوره ما كان  فيوؤكد  القديم، وذلك حتى يزداد �سرده جمالية،  النقدي 
باأن  اإيهام  من  تاأكيده  اإلى  الحكاية  هذه  يوظفون  الذين  ال�سعراء  ي�سعى 
الجن  مع  اللقاء  بف�سل  كانت  اإنما  الجديد  الن�ص  غرابة  و  البراعة  �سر 
وال�سياطين، وهو لقاء كان يروم الأقدمون - كما هو ال�ساأن بالن�سبة اإلى 
الهمذاني - تاأكيد مزية وف�سل على بقية النا�ص الآخرين. اأما عن حقيقة 
الموقف من فكرة وجود م�سادر غيبية لل�سعر فيبدو اأنه لم يكن يوؤمن بها.
ولعل مما يوؤكد ذلك حديثه عن م�سدر ال�سعر وبواعث قوله انطالقا 
في  القول  على  ا�ستع�سائها  وعلل  ال�ساعرية  درجات  تفوت  مقاربة  من 
لحظات زمنية وحالت نف�سية مختلفة؛ فقد اأرجع ذلك اإلى تفاعل عدد 
اأن ال�سعر تجربة  من العوامل النف�سية والمعطيات المو�سوعية، معتبرا 
اإبداعية تحتاج لتخلقها اإلى العديد من المثيرات والمهيئات التي تخرج 
النف�ص من حالت ال�سطراب والت�سوي�ص التي تعوق العملية الإبداعية، 
فتو�سلها اإلى درجة ال�سفاء ولحظة تحرر النف�ص و»الخيال ال�ساعري«، 
ال�ساحرة،  والأماكن  الجميلة  الطبيعية  الف�ساءات  في  يتحقق  ما  وهو 
الأه��واز، وق�ساراي  اأجتاز في بع�ص بالد  الإط��ار: »كنت  يقول في هذا 

لفظة �سرود اأ�سيدها وكلمة بليغة اأ�ستزيدها« )�ص 148(.
فالخروج اإلى اأر�ص الأهواز، وهي منطقة بين الب�سرة وفار�ص م�سهورة 
من  التخل�ص  اأ�سا�سا  يروم  الخالبة)43(،  وبطيعتها  والغزير  العذب  بمائها 
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الذات  فيها  تذوب  �ساعرية  اأخ��رى  في  والحلول  م�سطربة  اإدراكية  لحظة 
وتندمج في اإيقاعات خرير المياه )مياه الأودية وال�سواقي( و�سكون الطبيعة 
وجمالها الآ�سر، لت�ستك�سف اأ�سرار العالم والنف�ص وتنفذ اإلى بواطن الأ�سياء 

فتبرز تناغماتها الخفية التي تحتجب وراء تنافرها الظاهري.
ويتنا�ص الن�ص ال�سالف مع ت�سورات عربية قديمة كان يعتبر فيها 
بالنف�ص  الختالء  للهجرة  الثاني  القرن  خالل  والعلماء  ال�سعراء  بع�ص 
المثيرات  من  وال�ساحرة  الهادئة  الطبيعية  الف�ساءات  اإل��ى  والخروج 
الهامة التي ي�ستعان بها على قول ال�سعر، من �سمنها ما جاء في العمدة: 
»)...( قيل لكثير: كيف ت�سنع اإذا ع�سر عليك ال�سعر؟ قال: اأطوف في 
اإلي  وي�سرع  ُنه،  اأْر�سَ علي  في�سهل  المع�سبة،  والريا�ص  المحيلة،  الرباع 
اأح�سنه. وقال الأ�سمعي: ما ا�ستدعي �سارد بمثل الماء الجاري، وال�سرف 
اإذا �سعبت عليه  اأن الفرزدق كان  العالي، والمكان الخالي )...( وروي 
�سنعة ال�سعر ركب ناقته، وطاف خاليا منفردا وحده في �سعاب الجبال 

وبطون الأودية والأماكن الخربة الخالية، فيعطيه الكالم قياده«)44(.
بهذه  ال�سالف  الهمذاني  قول  مقارنة  خالل  من  وا�سحا  كان  واإذا 
فمن  عليه،  تنطوي  ال��ذي  الت�سور  ويتبنى  منها  ينطلق  اأن��ه  الن�سو�ص 
الموؤكد اأنه ين�سد بذلك التنبيه على اأن القول ال�سعري ل يتاأتى بح�سول 
اأو بامتالك المهارات الفنية والأ�سلوبية  ال�ستعداد الغريزي في النف�ص 
فقط، بل لبد اإلى جانب ذلك من اإحاطة النف�ص بطقو�ص اإبداعية تثير 

القوى ال�ساعرة وتطلق عنان تخاييلها.

5 - ق�صية الموازنة بين ال�صعراء:
يعتبر التمييز بين ال�سعراء - من حيث قدراتهم الإبداعية وطبقاتهم 
اأ�سعارهم في الذوق الجمالي العام ف�سال عن  واأثر  في �سلم ال�ساعرية 
الخ�سائ�ص الفنية والأ�سلوبية التي تميز �سعر كل واحد منهم - من اأبرز 

الق�سايا التي كانت مو�سوع تفكير النقاد العرب القدامى وا�ستغالهم.
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واإذا كانت كثير من الم�سادر النقدية قامت على ت�سنيف ال�سعراء 
اإلى طبقات، والتمييز بين اأ�سعارهم والموازنة بين تجاربهم الإبداعية، 
فاإن ذاكرة الرواة قد نقلت ن�سو�سا كثيرة تبين اأن تلك الق�سايا كانت 
مو�سوع نقا�ص منتديات الأدب ومجال�سه منذ الجاهلية و�سدر الإ�سالم؛ 
اإذ كانت �سيغة �سوؤال: ما تقول في امرئ القي�ص؟ وما تقول في النابغة؟ 
العربية  الثقافية  الأزمنة  بين  الناظم  الخيط  هي  زهير؟  في  تقول  وما 
�سلى  اهلل،  ر�سول  على  نف�سها  وبال�سيغة  ذاته  ال�سوؤال  طرح  وقد  اآنئذ، 
اهلل عليه و�سلم، وعمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه واأم جندب زوج امرئ 
القي�ص)45(، كما اأن اأول كتاب نقدي عربي قديم قام على اأ�سا�ص الموازنة 
ابن  به كتاب  ثقافية محددة، ونعني  اأزمنة  المجيدين في  ال�سعراء  بين 

�سالم الجمحي )ت 231ه�(: طبقات فحول ال�سعراء.
ترددت  التي  ذاتها  الأ�سئلة  طرح  مقاماته  في  الهمذاني  اأعاد  وقد 
قبله باأربعة قرون دون اأن يجتر النطباعات الجمالية والأحكام النقدية 
جديد  باأ�سلوب  �ساغها  بل  حرفية،  بلغة  يكررها  اأو  قبله،  �سادت  التي 
اأنه ا�ستقراأ  و�سمنها ت�سورات اأخرى. وي�ست�سف من طريقة عر�سه لها 
بالمو�سوع  اإحاطة  اأكثر  تبدو  التي  بتلك  فاحتفظ  ال�سابقة  الأحكام  كل 
لطبيعة  العميق  تاأمله  من  نابعة  دقيقة  بمالحظات  واأغناها  له،  وو�سفا 
ال�سعر العربي وتفكيره في ق�ساياه، ف�ساغ كل ذلك في عبارات مختزلة 

تجمع اإلى �سمولية الحكم براعة الأ�سلوب وجمالية التعبير.
حكم  عربي  �ساعر  اأول  540م(  حوالي  )ت  القي�ص  ام��روؤ  ويعتبر 
الفتح  اأبي  ل�سان  على  قوله  في  وذلك  وقيمها،  �ساعريته  على  الهمذاني 
الإ�سكندري: »هو اأول من وقف بالديار وعر�ساتها. واغتدى والطير في 
وكناتها. وو�سف الخيل ب�سفاتها. ولم يقل ال�سعر كا�سبا. ولم يجد القول 

راغبا. فف�سل من تفتق للحيلة ل�سانه. وانتجع للرغبة بنانه«)�ص 80(.
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يكت�سب ا�ستهالل الهمذاني حديثه عن ال�سعر بامرئ القي�ص دللته 
الخا�سة وقيمة المتميزة من رمزيته في الذاكرة الجمالية لل�سعر العربي، 
التي ت�سير اإلى ال�سبق والتقدم على كل الم�ستويات: الزمنية والإبداعية 
والفنية؛ فهو اأول �ساعر بدئ به ال�سعر، وفاق كل ال�سعراء حتى �سارت »له 

الحظوة وال�سبق، وكلهم اأخذوا من قوله واتبعوا مذهبه«)46(.
اإلى ثالثة م�ستويات  اأن حكم الهمذاني ينق�سم في العمق  ويالحظ 
يهم  القي�ص:  ام��رئ  �ساعرية  من  خا�سا  جانبا  يالم�ص  منها  واح��د  كل 
الم�ستوى الأول الخ�سائ�ص ال�سكلية والبنيوية التي ت�سم ق�سائده، والتي 
في  وتتمثل  القديمة،  العربية  الق�سيدة  بناء  لطريقة  فنيا  نموذجا  تعد 
اأهلها  على  والبكاء  والآث��ار  والدمن  الديار  بذكر  ال�سعري  القول  افتتاح 
الظاعنين عنها ونحو ذلك من عنا�سر المقدمة الطللية في �سعر امرئ 
القي�ص وما يعقبها من عنا�سر وموا�سيع)47(، وي�سير الهمذاني اإلى هذا 
الم�ستوى بقوله في الن�ص اأعاله :»هو اأول من وقف بالديار وعر�ساتها«.

امرئ  ل�ساعرية  المميزة  بالخ�سائ�ص  الثاني  الم�ستوى  ويتعلق 
تقارب  اإدراك جهات  الإبداعية على  اأ�سا�سا في قدرته  وتتجلى  القي�ص، 
الظواهر المادية المتباعدة في الح�ص، وك�سف عنا�سر ت�سابهها وتناغمها 
التي لم تخطر على اأي اأحد من قبل. وي�ستمد الهمذاني هذا الراأي من 
اأن  على  القدامى  النقاد  فيه  ويجمع  قبله،  �ساد  ال��ذي  النقدي  الحكم 
العالمة الفارقة ل�ساعرية امرئ القي�ص براعة اأو�سافه، فقد »كان اأح�سن 
اأهل طبقته ت�سبيها«)48(. ويبدو اأن قوله في الن�ص اأعاله: »وو�سف الخيل 
باأ�سلوبه  وتاأكيده  �سياغته  ويعيد  الحكم  هذا  اإلى  يحيل  اإنما  ب�سفاتها« 

الخا�ص.
العامل الحا�سم في تفوق امرئ  الثالث والخير فيهم  الم�ستوى  اأما 
القي�ص وتقدمته، ويتميز هذا الم�ستوى عن الم�ستويين ال�سابقين باعتباره 
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لق�سائده  والمو�سوعية  اللغوية  بالبنيات  له  عالقة  ل  خارجيا  عن�سرا 
القي�ص؛ ذلك  واإبداعه لدى امرئ  ال�سعر  ببواعث قول  ويتعلق  ال�سعرية. 
اأنه - وخالفا لغيره من ال�سعراء المتقدمين - لم يقل ال�سعر طمعا في 
مال اأو رغبة في جاه اأو رهبة من مكروه، بل كان الدافع اإليه عنده ميل 
وخلوه  �سعره  �سفاء  اأن  ويبدو  عميق،  وجداني  وافتتان  خال�ص  غريزي 
من اأي دافع مادي هو ما جعله يتقدم كل ال�سعراء ال�سابقين، ولئن كان 
ل�سانه،  للحيلة  تفتق  من  فف�سل   « بقوله:  ذلك  عن  عبر  قد  الهمذاني 
وانتجع للرغبة بنانه« كما ت�سير الجملة الأخيرة من الن�ص اأعاله، فاإنه 
الفكرة،  اأكدت  التي  ال�سابقة  النقدية  والأحكام  الآراء  ي�ستثمر  اإنما  هنا 
ودقة  الفكرة  بين عمق  يجمع  باأ�سلوب جمالي  وبلورتها  فيعيد �سياغتها 

العبارة وبراعة الأ�سلوب.
ووقف الهمذاني بعد ذلك عند النابغة الذبياني )ت حوالي 604م(، 
فلخ�ص اأبرز مميزات �ساعريته في قوله: » اإنه يثلب اإذا حنق، ويمدح اإذا 

رغب،  ويعتذر اإذا رهب، ول يرمي اإل �سائبا« )�ص 80(. 
من المالحظ في هذا الحكم اأنه يقوم على اأ�سا�ص التمييز بين الثابت 
في �ساعرية ال�ساعر والمتغير فيها، فالخ�سائ�ص الثابتة تكمن في و�سفه 
له باأنه »ل يرمي اإل �سائبا«، اأما الخ�سائ�ص المتغيرة فتبرزها الجمل 
الثالث الأولى التي ت�سبق هذا القول، والتي تربط بين اأ�سلوبه ال�سعري 
وحالته النف�سية والوجدانية،  معتبرا اختالف م�سامين قوله ال�سعري 

رهين تغير حالته النف�سية ومطبوعا بانفعالتها.
له  ومعترف  الت�سوير،  ودقة  الو�سف  ببراعة  له  م�سهود  فالذبياني 
من  حمراء  »قبة  له  ت�سرب  العرب  كانت  ولذلك  ونقده،  بال�سعر  بعلمه 
اأدم ب�سوق عكاظ، فتاأتيه ال�سعراء فتعر�ص عليه اأ�سعارها«)49(، وتلتم�ص 
منه النظر فيها والحكم عليها والتنبيه على مواطن الخلل وال�سعف في 

بنياتها التركيبية والأ�سلوبية.
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ال�سور  وت�سخي�ص  الم�سابهات  اخ��ت��راع  في  موهبته  مكنته  وق��د 
المعنوية والتدقيق فيها من ت�سكيل تمثيالت �سعرية بديعة تعك�ص حالته 
النف�سية والعاطفية وتتناغم معها. ويكفي لبيان ذلك الوقوف عند و�سف 
الهمذاني له باأنه » يعتذر اإذا رهب«، وهو و�سف يخت�سر ما يمكن ت�سميته 
والرعب  الخوف  حالت  اإلى  وت�سير  النابغة،  عند  العتذار«  »�سعرية  ب� 
الرهيبة  النف�سية  الحالة  ت�سوير  في  يبدع  وجعلته  �سكنته  التي  والذعر 
في  اأ�سعاره  اإل��ى  بذلك  يحيل  الهمذاني  ان  ويبدو  المرعوب.  لالإن�سان 
النعمان بن المنذر )ت نحو 595 م( اأمير الحيرة لما بلغه وعيده، فتمكن 
الرعب من نف�سه و�ساق به طول هروبه منه. وهي اأ�سعار مطبوعة برقة 
العتذار و�سدق في التعبير وبراعة في ت�سوير الحالة النف�سية لخائف 
من بط�ص ل محالة واقع، والهارب من ذنب لم يقترف، يقول معبرا عن 

ذلك في ق�سيدته العينية)50(:

اأنه  النف�سية في  الذبياني في اعتذاره وت�سوير حالته  تكمن براعة 
�سبه حالته لما بلغه وعيد اأمير الحيرة بمن لذغته اأفعى من الرق�ص –
وهي اأخطر الأفاعي �سما واأ�سرعها قتال- دللة على اأن وجع الألم و�سل 
بين  يتقلب  فاأخذ  والطمئنان،  الهناء  طعم  فاأفقده  مدى،  اأبعد  اإلى  به 
ي�سبه  لل�سورة جمالية حين  التخييلية  البنية  و�ستزداد  والموت.  الحياة 

حالته النف�سية بالليل وذلك في قوله: 

الذي يرمز  بالليل  النعمان وهروبه منه  فقد قرن خوفه من بط�ص 
يترب�ص  الذي  المرعب  ال�سوداوي  الم�سير  اإلى  الإن�ساني  المتخيل  في 

فال�صواجع راك�ص  ودونــي  اأتــانــي 
من الرق�ص في اأنيابها ال�صم ناقع
قعاقع يــديــه  فــي  الــنــ�ــصــاء  لحلى 
تــطــلــقــه طــــــورا، وطــــــورا تــراجــع

واإن خلت اأن المنتاأى عنك وا�صع)51(

اأبــي قابو�ص في غير كنهه وعيد 
�صئيلة ــنــي  �ــصــاورتـــ كــاأنـــــي  فــبــت 
�صليمها الــتــمــام  ليل  مــن  ي�صهد 
�صمها �صوء  الراقون من  تـناذرها 

هــو مدركي الـــذي  كالليل  فــاإنــك 



التناص النقدي في مقامات بديع الزمان الهمذاني

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

64

جـــــذور

بالإن�سان، ويذكره باقتراب �ساعة النهاية الحتمية. وبذلك خيل اأن رهبته 
اأن  يعي  لأنه  هروبه،  طال  كلما  ويحتدان  يت�ساعفان  وعيده  من  وخوفه 

بقدر ما يبتعد عن قدره المحتوم اإل ويزداد دنوا منه.
وتناول الهمذاني بعد ذلك �ساعرية زهير بن اأبي �سلمى )ت 609م( 
فقال عنه اإنه: »يذيب ال�سعر وال�سعر يذيبه، ويدعو القول وال�سحر يجيبه.« 
)�ص 81(. وتتاأتى اأهمية هذا الحكم من كونه يكاد يخت�سر راأي العرب 
لل�سعر  عا�ص   « اأنه  ذلك  ق�سائده.  و�سعرية  الرجل  �ساعرية  في  قديما 
تجاربه  في  كليا  من�سهرا  ال�سعر  بقول  مفتنا  فكان  ويعلمه«)52(،  يرويه 
تنقيحه  وبكثرة  بق�سائده  والعميقة  القوية  بعنايته  وا�ستهر  الإبداعية، 
لها، وطول نظره فيها قبل اأن ين�سرها بين النا�ص، وقد انعك�ست عالقته 
لبراعة  نموذجا  ف�سارت  والإيحائية،  التمثيلية  اأ�ساليبه  على  بق�سائده 
ال�سعراء عن  اأبعد  كان  باأنه  العرب  له  ف�سهدت  الت�سوير،  ودقة  التعبير 
واأ�سهدهم  المنطق،  المعنى في قليل من  »واأجمعهم لكثير من  ال�سخف 

مبالغة في المدح، واأكثرهم اأمثال في �سعره«)53(.
واإذا كانت كلمة »ال�سحر« في حكمه تدل على طبيعة الإثارة الجمالية 
را�سخ  ت�سور  اإلى  يحيل  توظيفها  فاإن  النف�ص،  في  اأ�سعاره  تحدثها  التي 
في التفكير الجمالي عند العرب منذ عهود بعيدة موؤداه: اأن لل�سعر وقعا 
الت�سليم  الإن�سان على  لأنه يحمل  ال�سحر،  يماثل فعل  النف�ص  عميقا في 
بحكم ما  اأو اإنكاره ، والقيام بفعل معين اأو التخلي عنه بالرغم من اأن 
ذلك قد يتنافى مع اأحكام ومقت�سيات العقل. وثمة �سواهد كثيرة ت�سير 
اإلى هذا الت�سور من ذلك مثال قول الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 

من البيان ل�سحرا«)54(، وقول ابن الرومي )ت 284ه�(:
تغيير بع�ص  يعتريه  قــد  والــحــق 
الزنابير قــيء  ذا  قلت:  تعب  واإن 
�صحر البيان يري الظلماء كالنور

في زخرف القول ترجيح لباطله
تقول: هذا مجاج النحل تمدحه
مدحا وذما، وما جاوزت و�صفهما
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وقد اأولى الهمذاني هذا الت�سور عناية خا�سة، فاأحال اإليه وا�ستثمره 
فتفتننا  ينطق  كان   « قوله:  من  ذلك  وي�ست�سف  مقاماته،  في  مرة  غير 
األفاظه« )�ص 103(، وقوله كذلك: »فا�ستفزني رائع األفاظه.« )�ص 157(.
ول تكمن قيمة ما ي�سير اإليه الهمذاني هنا في كونه ي�ستعيد الأحكام 
وال�سعرية،  ال�سعر  ق�سايا  يتناول  كان  واإن   - فكتابه  فيرددها،  النقدية 
ويعنى بالحكم على ال�سعراء وتقييم تجاربهم الإبداعية وق�سائدهم - 
النقاد  اأحكام  بل ن�ص جمالي يجعل من  نقديا مح�سا،  كتابا  لي�ص  فهو 
واآرائهم مادة لبناء ن�سه و�سياغته الجمالية، ولذلك نالحظ اأن توظيفه 
المح�سنات  ت�ستثمر  جميلة  لغوية  بنية  في  ي�ساغ  كان  ال�سابقين  لآراء 
البديعية ب�سنفيها المعنوي واللفظي لإ�سفاء قيمة جمالية على الحكي 
المقامي، ولئن كان قد ات�سح ذلك فيما �سبق ، فاإنه يبرز جليا في حديثه 
عن طرفة بن العبد )ت نحو 564م( حيث يقول عنه: »هو ماء الأ�سعار 
ولم  دفائنه.  اأ�سرار  تظهر  ولم  مات  ومدينتها.  القوافي  وكنز  وطينتها. 

تفتح اأغالق خزائنه« )�ص 81(.
ي�ستثمر الهمذاني في حكمه هذا ال�سورة التي تر�سخت في ذاكرة 
ال�سعر العربي القديم عن ال�ساعر، وهي �سورة ت�سير اإلى تفتق ل�سانه بقول 
ال�سعر وهو ليزال �سغيرا، واأنه ا�ستطاع - بالرغم من موته المبكر- اأن 
يخلد ا�سمه في ديوان ال�سعر العربي بق�سائد بديعة وجميلة، ولهذا فهو 
اإلى الخ�سوبة ويقترن  الهمذاني بو�سفه رمزا يحيل  يح�سر في متخيل 

بها )الماء والطين(.
التخييلي  محكيه  في  اأي�سا  ي�ستح�سرهم  الذين  ال�سعراء  وم��ن 
الت�سورات  اإب��راز  على  معتمدا  110ه�(،  )ت  وجرير  ه�(  )ت  الفرزدق 
والثالث  الثاني  القرنين  خالل  ال��رواة  تداولها  التي  النقدية  والأحكام 

للهجرة، معيدا بلورتها في عبارات مخت�سرة وباأ�سلوب بليغ ومكثف.
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ويالحظ اأن الهمذاني يتبع طريقة مغايرة لتلك التي ميزت تعامله 
مع ال�سعراء الجاهليين الأربعة، اإذ �ستن�ساف اإلى �سيغة ال�سوؤال المعهود: 
» ما تقول في...؟« �سيغة اأخرى كما يت�سح من الت�ساوؤل الآتي: » فما تقول 
يت�سمن  ال�سوؤال  فهذا   .)81 )�ص  اأ�سبق؟«  واأيهما  والفرزدق  جرير  في 
مطلبين مترابطين هما تقييم �ساعريتين متزامنتين ومختلفتين والحكم 
اأ�ساليبهما  بين  الموازنة  ثم  الزمنية،  ولي�ص  ال�سعرية،  اأ�سبقيتهما  على 
الفنية ا�ستنادا اإلى طبيعة الموا�سيع ال�سعرية التي تفردا بها، والأغرا�ص 
الفنية التي برع فيها كل واحد منهما. وهذا ما �سيت�سح من خالل الإجابة 
المقدمة؛ بحيث يقول الهمذاني على ل�سان اأبي الفتح الإ�سكندري: »جرير 
واأكثر فخرا، وجرير  اأمتن �سخرا،  والفرزدق  واأغزر غزرا،  �سعرا،  اأرق 
وجرير  قوما،  واأكرم  روما،  اأكثر  والفرزدق  يوما،  واأ�سرف  اأوجع هجوا، 
اإذا ن�سب اأ�سجى، واإذا ثلب اأردى، واإذا مدح اأ�سنى، والفرزدق اإذا افتخر 

اأجزى، واإذا احتقر اأزرى، واإذا و�سف اأوفى« )�ص 81(.
المقايي�ص  اأب��رز  والن�سيب  والفخر  والهجاء  المديح  اأغرا�ص  تمثل 
اأ�سلوبي ال�ساعرين والتمييز بينهما، ويالحظ  المعتمدة في الحكم على 
اأن ال�ساعرين يمثالن عالمتين متقابلتين عند الهمذاني كما عند النقاد 
باأ�سلوب  ويتميز  معينة  اأغرا�ص  في  يتفوق  منهما  واحد  فكل  ال�سابقين، 
مختلف، ذلك اأن ما يتفوق فيه جرير هو الهجاء والن�سيب والمديح، بينما 
اأما  وغزيز،  رقيق  جرير  واأ�سلوب  والو�سف،  الفخر  في  الفرزدق  يتفوق 

اأ�سلوب الفرزدق فخ�سن و�سلب.
وبعودتنا اإلى المدونة النقدية القديمة نالحظ اأن الهمذاني ي�ستثمر 
اأ�سلوب  تاأمل  نتيجة  كانت  والتي  قبله،  �ساعت  التي  النقدية  الأحكام 
النف�سية والإبداعية،  ال�سعري وطبيعتهما  ال�ساعرين ومقارنته بطبعهما 
اأمتن �سخرا«  اأرق �سعرا واأغزر غزرا، واإن الفرزدق  اإن »جريرا  فالقول 
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يتنا�ص مع حكم �سابق لالأخطل )ت 90ه�( بين ال�ساعرين موؤداه:  » جرير 
يغرف من بحر، والفرزدق ينحت من �سخر«)55(، ومع قول الفرزدق عن 
اأحوجني  وما  �سعري،  �سالبة  اإلى  عفته  مع  اأحوجه  ما   « غريمه جرير: 
اإلى رقة �سعره لما ترون«)56(؛ فال�سالبة والقوة وال�سدة خ�سائ�ص تطبع 
فهي  والغزارة  والعفة  الرقة  بينما  الفرزدق،  ل�سعر  الأ�سلوبية  البنيات 

مميزات ت�سم �سعر جرير وتميز اأ�سلوبه.
واإ�سافة اإلى ذلك، حدد الهمذاني مواطن اختالف اأ�سعار الرجلين 
على م�ستوى الأغرا�ص، فراأى كل واحد منهما تفوق على �ساحبه - نتيجة 
في  تفوق  فالفرزدق  خا�سة؛  اأغرا�ص  في   - ومو�سوعية  نف�سية  اأ�سباب 
في  جرير  تفوق  بينما  الو�سف،  بدقة  ال�سعرية  �سوره  وتميزت  الفخر 
كريم،  بيت  في  ن�ساأ   « الفرزدق  اأن  اإل��ى  ذلك  وم��رد  والن�سيب،  الهجاء 
ماآثره ومفاخره ل تدفع«)57(، ف� » كان يعتد باآبائه وقبيلته اعتدادا ل حد 
وهذا  الق�سوى،  الغاية  ون�سبه  بنف�سه  الفتخار  في  بلغ  ولذلك  له«)58(، 
»افتخر  اإذا  واإنه  قوما«،  اأكرم  »اإنه  بقوله:  الهمذاني  اإليه  يحيل  كان  ما 
اأجزى«؛ اأما جرير فلم ين�ساأ في بيت مجد، وكان اإذا اأراد الفتخار يرتفع 
برع مقابل  اأنه  اإل  تميم عامة)59(،  قبيلة  اإلى  اأو  يربوع  اأيام  اإلى  بفخره 
ذلك في الهجاء والن�سيب، فكان لما يهجي » يري�ص �سهامه وي�سددها اإلى 
نحور خ�سومه، محمال لها كل ما يمكن من �سموم«)60(، وكفى �ساهدا 
على ذلك بيته الم�سهور الذي �سار في كتب النقد والبالغة مثال للهجاء 

المدقع، والذي يقول فيه مخاطبا ال�ساعر الراعي )ت 90ه�(: 

ذلك اأن ال�ساعر ما لبث اأن ان�سرف من المجل�ص بعد �سماع هجاء 
جرير له ولقبيلته وهو يردد: » ف�سحنا واهلل جرير«)61(.

ومثلما برع في الهجاء وتفوق فيه اأجاد اأي�سا في الن�سيب واأح�سن، 
وقد كانت رقة نف�سه وحرارة عاطفته وعفة اأخالقه �سببا لتميز �سعره في 

كـــالبـــا ول  بــــلــــغــــت  كــــعــــبــــا  فــــــال  فــغــ�ــص الـــطـــرف اإنــــك مـــن نمير
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الت�سابي بالن�ساء وبالغة ت�سوير وجده ولوعته بهن. واإذا كان الهمذاني 
اأ�سجى«، فذلك لأن  قد قرن �سفة ال�سجن باأ�سلوبه في قوله: »اإذا ن�سب 
ي�ست�سعرها  التي  وال�سبابة  الوجد  حالت  بدقة  ي�سور  ال�سعري  ن�سيبه 
العا�سق وما ي�ساحب ذلك من اإح�سا�ص عميق بال�سقاء والحرمان بفعل 
رحيلها  اأو  اأهلها  من  اإكراها  اأو  منها  تدلال  لقائه  عن  الحبيبة  اإم�ساك 
اأ�سحاب  اأن  الن�سيب  في  جرير  �سعر  تفوق  على  يدل  ومما  عنه.  بعيدا 
الفرزدق قاموا ينعون »النوار«، لما ماتت ب�سعر جرير، لأنهم لم يجدوا 

لزوجها الفرزدق �سعرا �سالحا لهذا الغر�ص)62(.

6 - القديم والمحدث في ال�صعر العربي:
اأبرز  من  والمحدث  القديم  ال�سعر  منا�سري  بين  ال�سراع  يعتبر 
ال�سعراء  بين  وعميقة  وا�سعة  نقا�سات  اأث��ارت  التي  النقدية  الق�سايا 
للتفكير  هاما  مدخال  مثلت  وقد  القدامى،  العرب  والنقاد  واللغويين 
في طرق تطور ال�سعر وبحث الأ�سباب الطبيعية والمو�سوعية لختالف 
م�سامينه واأ�ساليبه من زمن ثقافي اإلى اآخر، كما كانت اأ�سا�سا للموازنة 
الجمالية  الخ�سائ�ص  وتعيين  والمحدثين  ال��ق��دام��ى  ال�سعراء  بين 
والأ�سلوبية التي ت�سم ن�سو�ص كل فريق منهم. ولعل اأهم ما اأثمرته تلك 
الق�سية �سياغة اأداة نظرية محددة ودقيقة لقيا�ص ال�سعر العربي والحكم 
في  الأ�سيل  العربي  للنموذج  لمدى مالءمتها  وفقا  ن�سو�سه  اأدبية  على 

كتابة ال�سعر وبناء الق�سيد، األ وهي : نظرية عمود ال�سعر العربي.
ولم يخرج تفكير الهمذاني في ق�سية الحداثة والتقليد في ال�سعر عن 
الإطار النظري الذي طرحت فيه قبله، ول عن الت�سورات والأحكام التي 
�سادت بين العلماء الرواة والنقاد العرب الأوائل، والتي تق�سر ال�سرف 
والف�سل على المتقدمين ول تبقي للمحدثين اإل بع�ص المزايا ال�سكلية. 
ال�سعراء  من  المحدثين  في  تقول  فما   « ���س��وؤال:  على  يجيب  اأن��ه  ذل��ك 
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والمتقدمين منهم؟« )�ص 81( بقوله على ل�سان اأبي الفتح الإ�سكندري: 
»المتقدمون اأ�سرف لفظا، واأكثر من المعاني حظا، والمتاأخرون األطف 

�سنعا واأرق ن�سجا« )�ص 81(. 
ومن المالحظ هنا اأنه يميز بين �سعر المتقدمين والمتاأخرين من 
ال�سعري،  القول  في  والتعبيري  الدللي  بالم�ستوى  الأول  يتعلق  جانبين: 
اأنه يرجح كفة الم�ستوى الأول  ويت�سل الثاني بالم�ستوى ال�سكلي. ويبدو 
على ح�ساب كفة الم�ستوى الثاني، ولعل ال�سبب في ذلك يعود اإلى ت�سوره 
اأن ال�سعر لي�ص مجرد �سناعة لطيفة ون�سج رقيق فح�سب، واإنما هو قبل 
ذلك تمثيل فني لموا�سيع جمالية بلغة اإيحائية واأ�ساليب ت�سويرية، وهو 
البناء  عنا�سر   - زمنيا  ولي�ص  منطقيا   - ال�سعر  حكم  في  ي�سبق  �سرط 

وال�سنعة والن�سج.
ولغرو اأن الت�سور الذي يعبر عنه الهمذاني هنا م�ستمد من حكم 
المتقدمين  ال�سعراء  تفوق  �سبب  اأن  اإلى  فيه  يذهبون  الذي  قبله  النقاد 
بديع  معنى  كل  اإلى  �سبقوا  »قد  اأنهم  اإلى  اأ�سا�سا  يعود  المحدثين  على 
فال�سور  ولذلك  �ساحرة«)63(.  وخالبة  لطيفة،  وحيلة  ف�سيح،  ولفظ 
الفنية والمعاني ال�سعرية التي يطرقها المحدثون �سبقهم اإليها –ببراعة 
وتفوق- القدماء، فلم يبق اأمامهم من مجال اإل اإعادة �سوغها في �سنعة 

لطيفة وباأ�سلوب رقيق وبديع.
ال�سعراء  الأول من  الرعيل  اإلى �سعر  الهمذاني كان يميل  اأن  ويبدو 
الجاهليين والإ�سالميين ويف�سله على �سعر المحدثين اأمثال اأبي نوا�ص 
)ت 198ه�( واأبي تمام )ت 231ه�( والمتنبي )ت 354ه�( الذين ا�ستهروا 
بتوعير الألفاظ واإغما�ص المعاني وا�ستكراه الأو�ساف الفنية وغير ذلك 
ما  اأبرز  ولعل  ال�سعر،  بها عمود  التي خرقوا  الأ�سلوبية  الخ�سائ�ص  من 
باأنه:  نوا�ص  لأبي  واتهامه  بالحماقة،  المتنبي  لأ�سعار  و�سفه  ذلك  يوؤكد 

»)...( فوي�سق عيار« )�ص 255(.
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واإذا كان الهمذاني يختزل هنا اأبرز الأحكام والآراء التي واجه بها 
النقاد ال�سابقون �سعر الرجلين، ويعيد �سياغتها باأ�ساليب تعبيرية جميلة 
وبديعة، فاإن الت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه باإلحاح: كيف اأمكن له اأن يتبنى 
القول  تقاليد  خرق  مقاماته  بناء  اأ�سا�ص  اأن  من  بالرغم  الموقف  ذلك 

الجميل واأ�سكاله التعبيرية الماألوفة؟
يبدو اأن الأمر له عالقة بالأفق النظري الذي كان يحكم النقاد ككل، 
والذي كان تحكمه المحددات الجمالية والروؤى النقدية ذاتها والمتمثلة 
في �سبط الق�سيدة والتحكم في حركية الإبداع ال�سعري بما يتوافق مع 
الموروث ال�سعري القديم، وهو اأمر لم يحكم الم�ساريع النظرية للنقاد 
ال�سعراء  عند  النقد  حركية  حتى  �سبط  بل  فح�سب،  القدامى  العرب 
والمثال  العربي،  ال�سعر  عمود  عن  بخروجهم  عرفوا  الذين  المبدعين 
البارز في هذا الإطار و�سية اأبي تمام للبحتري التي ت�سمنت من الأحكام 

والتوجيهات ما يتباعد جماليات وروؤيويا مع مذهبه ال�سعري...   
خاتمــــــــة: 

في  يقع  ن�ص  الهمذاني  الزمان  بديع  مقامات  اأن  �سبق  مما  ات�سح 
ملقى ن�سو�ص �سعرية ودينية ونقدية وغيرها، واأن ن�سيجه الن�سي وبناءه 
الفني والدللي يقوم على ا�ستثمار مكوناتها وخ�سائ�سها وتحويلها اإلى 
ح�سابه الخا�ص �سمن روؤية جمالية فريدة تنطلق من الماألوف والمتداول 

لتعيد �سياغته على نحو جديد وبديع.
متنوعة  ح��واري��ة  عالقات  تن�سج  ال��زم��ان  بديع  مقامات  كانت  ولئن 
الممفهمة  وال�سفوية،  المكتوبة  الخطابات  م��ن  العديد  م��ع  ومختلفة 
والمتخيلة، فاإنها ل ت�سعى بذلك اإلى الوقوف في الحدود المتجاورة معها 
فح�سب، ولكنها تروم اأي�سا تمرير خطاب متعال، موؤداه القدرة على �سياغة 
ن�ص عبارة عن ف�سيفاء ن�سو�ص عديدة ومتباعدة اأي�سا، وهي قدرة حر�ص 
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كثيرة جعلته  �سياقات  وت�سريحا في  تلميحا  اإليها  الإ�سارة  الهمذاني على 
العربي القديم، ويتباهى بامتالكه نا�سية  الفكر والأدب  يتماهى مع رواد 
العلوم  من  ذلك  وغير  والفقهي  واللغوي  النقدي  والفكر  ال�سعري  القول 

العربية الأ�سيلة.
اأبرز ما ميز مقامات الهمذاني ا�ستعادته لل�سوؤال البالغي  اأن  على 
جديدة  اأبعادا  يك�سف  بما  عليه  والإجابة  له  �سياغته  واإع��ادة  والنقدي، 
ومغايرة في مالم�سة الخطاب ال�سعري، وهو ما تجلى في الق�سايا التي 
تناول، والتي ت�سمح باعتباره ناقدا قديما يغلف مقاربته النقدية بميا�سيم 

جمالية واأ�ساليب �ساعرية باهرة... وممتعة..  

الهوامــــ�ص

)1( المقامات ال�سرد والأن�ساق الثقافية، عبد الفتاح كيليطو، �ص 6.
)2( »التنا�ص واإ�ساريات العمل الأدبي«، �سبري حافظ، �ص 91.

اإلى جوليا كري�ستيفا  فاأرجعه فريق  التنا�ص،  بلور م�سطلح  الباحثون حول من  اختلف   )3(
ورده فريق اآخر اإلى ميخائيل باختين، بينما ذهب فريق ثالث اإلى اأبعد من ذلك بحيث 

،GREIMAS &، p194. Sémiotique :اأوجد له اأ�سال عند دو�سو�سير. انظر
)4( تحليل الخطاب ال�سعري اإ�ستراتيجية التنا�ص، د. محمد مفتاح، �ص 123.

)5( »التنا�ص واإ�ساريات العمل الأدبي«، �سبري حافظ، �ص 81.
)6( carrefours de signes "essais sur le roman moderne"، Wladimir krysinski، p 311.

)7( الوهم المرجعي، ميكائيل ريفاتير، �سمن الأدب والواقع، بارط واآخرون، �ص 67.
)8( المارك�سية والنقد الأدبي، تيري اإيجلتون، �ص 53.
)9( تحليل الخطاب ال�سعري، محمد مفتاح ، �ص 123.

)10( التنا�ص، اأ.ج. غريما�ص وج. كورتي�ص، عدد 51، نونبر 1989.
)11( التنا�ص ال�سعري، قراءة اأخرى لق�سية ال�سرقات، د. م�سطفى �سعدني، �ص 77.
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)12( ال�سعرية، تيزفيتان تودوروف، �ص 41.
)13( تحليل الخطاب ال�سعري، محمد مفتاح، �ص 125.

)14( علم الن�ص، جوليا كري�ستيفا، �ص 22.
)15( التنا�ص واإ�ساريات العمل الأدبي، �سبري حافظ،  �ص 81.

)16( La strategie de la forme ، L.jenny، p 262.

          نقال عن التنا�ص في كتاب التجليات للغيطاني، ب�سير قمري، �ص 102.
)17( ظاهرة ال�سعر المعا�سر في المغرب، محمد بني�ص، �ص 251.

)18( مفهوم التنا�ص بين الأ�سل والتحول والمتداد، ب�سير القمري ، عدد 259، يوم 8 يناير 
.1989

)19( التنا�ص ال�سعري، قراءة اأخرى لق�سية ال�سرقات، د. م�سطفى �سعدني، �ص 8.
)20( of Grammatology، J.Derrida، ، p 102.

           نقال عن التنا�ص واإ�ساريات العمل الأدبي، �سبري حافظ،  �ص 81.
)21( التنا�ص ال�سعري، قراءة اأخرى لق�سية ال�سرقات، د. م�سطفى �سعدني، �ص 8.

)22( التنا�ص واإ�ساريات العمل الأدبي، �سبري حافظ، �ص 86.
)23( نظرية الن�ص، رولن بارط، �ص 19-20، نقال عن ال�سعرية بين الم�سابهة والرمزية، 

درا�سة في م�ستويات الخطاب، اأحمد الطري�سي اأعراب، �ص 60.
الطري�سي  اأحمد  الخطاب،  م�ستويات  في  درا�سة  والرمزية،  الم�سابهة  بين  ال�سعرية   )24(

اأعراب، �ص 60.
)25( نف�سه، �ص 20.

الطري�سي  اأحمد  الخطاب،  م�ستويات  في  درا�سة  والرمزية،  الم�سابهة  بين  ال�سعرية   )26(
اأعراب، �ص 60.

)27( انفتاح الن�ص الروائي )الن�ص وال�سياق(، �سعيد يقطين، �ص 94.
)28( نف�سه.
)29( نف�سه.

)30(  L'intertextualité et mouvaince، P.Zunthor،p 16.

          نقال عن انفتاح الن�ص الروائي )الن�ص وال�سياق(، �سعيد يقطين، �ص 95.
)31( انفتاح الن�ص الروائي )الن�ص وال�سياق(، �سعيد يقطين، �ص 95.

)32( Palimpsestes،G.Genette.



موالي يوسف اإلدريسي
20

15
ير 

نا
- ي

هـ 
14

36
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 3
9 

دد
لع

ا

73

جـــــذور

)32( مدخل لجامع الن�ص، جيرار جنيت، �ص 90.
يو�سف  المعا�سر،  النقدي  والخطاب  العربي  التراث  في  بحث  الن�ص،  عتبات  انظر   )33(

الإدري�سي، �ص 38-18.
)34( انفتاح الن�ص الروائي )الن�ص وال�سياق(، �سعيد يقطين، �ص 97.

)35( مدخل لجامع الن�ص، جيرار جنيت ، �ص 91.
)36( انفتاح الن�ص الروائي )الن�ص وال�سياق(، �سعيد يقطين، �ص 97.

)37( التفاعل الن�سي والتعلق الن�سي، �سعيد يقطين، �ص 30.
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�سعد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982.
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الذي يق�سر العلم بال�سعر ونقده على الجانب ال�سرقي من بالد الإ�سالم، وي�ستبعد اأن 
اأن  يكون للجانب الغربي ن�سيب من هذا الجانب، وحتى ولو كان لديه، فاإنه ل يعدو 
يكون تكرارا حرفيا غير ذي قيمة لما هو موجود عند الم�سارقة، كما تدل على ذلك 
التي حكم من خاللها على  اإلينا  ب�ساعتنا ردت  ال�سهيرة:  بن عباد  ال�ساحب  عبارة 

كتاب ابن عبد ربه: العقد الفريد حين و�سل الم�سرق واطلع عليه.
)40( المقامات، اأبو محمد القا�سم الحريري، 20-19/1.

)41( كتاب البالغة، �سمن ر�سائل ابن حزم الأندل�سي، ابن حزم الأندل�سي، 352/4.
)42( انظر البيان والتبيين، اأبو عثمان الجاحظ، 209-208/1.

)43( انظر معجم البلدان، ياقوت الحموي، 285/1، مادة )الأهواز(.
)44( العمدة في محا�سن ال�سعر واآدابه ونقده، اأبو علي الح�سن بن ر�سيق، 207-206/1.

)45( انظر  ال�سعر وال�سعراء، اأبو محمد عبد بن م�سلم بن قتيبة، 132/1، 225-224.
)46( فحولة ال�سعراء، الأ�سمعي، �ص 9.

)47( انظر ال�سعر وال�سعراء، اأبو محمد عبد بن م�سلم بن قتيبة، 80/1-81، طبقات فحول 
ال�سعراء، ابن �سالم الجمحي، 551.

)48( طبقات فحول ال�سعراء، ابن �سالم الجمحي، 551.
)49( ال�سعر وال�سعراء، ابن قتيبة، 81-80/1، 174-173/1.
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)50( الديوان، النابغة الذبياني، �ص 168.
)51( نف�سه. 

)52( الع�سر الجاهلي، د.�سوقي �سيف، �ص 306.
)53( طبقات فحول ال�سعراء، ابن �سالم الجمحي ، 64/1.

)54( فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، ابن حجر الع�سقالني، 237/10. 
)55( طبقات فحول ال�سعراء، ابن �سالم الجمحي 451/1.

)56( ال�سعر وال�سعراء، ابن قتيبة، 474/1. 
)57( الع�سر الإ�سالمي، د.�سوقي �سيف، �ص 267.

)58( نف�سه، �ص 274.

)59( نف�سه، �ص 288.

)60( نف�سه، �ص 288.
)61( الأغاني، اأبو الفرج الأ�سفهاني،  31/8.

)62( نف�سه، 10/8.
)63( ابن طباطبا العلوي، محمد بن اأحمد )ت 322ه�(: عيار ال�سعر، ط3، تحقيق: محمد 

زغلول �سالم، من�ساأة المعارف، الإ�سكندرية، ط 3، د.ت، �ص 47-46.
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ثراء اخلطاب النقدي وتنوعه يف الن�ص الرحلي

البن ر�سيد ال�سبتي: )ت 271(

»ملء العيبة مبا جمع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة

اإىل احلرمني مكة وطيبة«

موالي علي �سليماين)*(

توطئــــــة:
تعتبر الرحلة واحدة من الم�صادر الجامعة للمعرفة، وخا�صة تلك 
تكتمل  بذلك  اإذ  الم�صايخ،  ولقاء  العلم  طلب  اإليها  الدافع  يكون  التي 
من  ل�صاحبها  تف�صحه  لما  �صوقها،  على  وت�صتوي  الرحالة  �صخ�صية 
مخالطة الرجال بكثرة التجوال. وللرحلة الحجية خ�صو�صيتها، لما لهذه 
وخا�صة  الخا�صة،  بله  العامة  عند  وقد�صية  مكانة  من  ال�صريفة  الوجهة 
تتالقح  وثمة  التقائهم،  فذلك موطن  العلماء،  بها  ى  تغنَّ والتي  الخا�صة 
اأجله،  من  رحل  الذي  ذلك  ر�صيد  البن  اهلل  ي�صر  وقد  وتتنوع،  اأفكارهم 
فكان كتابه »ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
اإلى الحرمين مكة وطيبة« خال�صة رحلة جمعت من الفوائد والفرائد 

ما �صن�صعى اإلى الك�صف عنه خ�صو�صا ما تعلق بح�صه النقدي.
1 - نقد ال�شعر:

النقدية  ال�صواهد  من  مجموعة  البحثية  الورقة  ه��ذه  في  �صنورد 
�صمنها الرحالة الجوال القوال ابن ر�صيد في كتابه »ملء العيبة« لنبين 

)*( أستاذ البالغة وتحليل الخطاب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل - المغرب.
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في  اليد  متمكن  وحفظها،  باالأ�صعار  العلم  في  القدم  �صابق  الرجل  اأن 
به من علوم، مردفين  يت�صل  بالنقد وما  له علم  اللغة،  نا�صية  امتالك 

تلك ال�صواهد بتعليقاته واآرائنا في المو�صوع.
في ثنايا الجزء الخام�ض من الرحلة وجدنا ابن ر�صيد - وفي معر�ض 
حديثه عن دخوله المدينة وق�صائه اأدب التحية - ي�صتدل ب�صعر لالأديب 

ال�صوفي المعروف بابن ال�صماط حيث يقول:

فاأردف ابن ر�صيد قائال: »ولي من كلمة في نحو هذا:

ولمتاأمل متفر�ض في هذه االأبيات اأن يت�صاءل:
ما الفروق بين قول ابن ال�صماط وابن ر�صيد اأ�صلوبيا، ولمن نحكم 

باالإ�صابة في الغر�ض، وللدقة في اختيار االألفاظ؟
جوابا على هذا ال�صوؤال نقول:

 اأول فرق بين ال�صاعرين يتمثل في كون ابن ال�صماط قال في اأول البيت 
)واإذا اأ�صاأت( في حين قال ابن ر�صيد )واإن اأ�صع(، والفرق بين اإذا 
التحقق و)اإن( تفيد االحتمال فانظر  ف� )اإذا( تفيد  واإن كبير جدا، 
اإلى قوله تعالى {اإذا جاء ن�شر اهلل والفتح} فقد تحقق مجيء الفتح، 
بنباأ  فا�شق  جــاءكــم  {اإن  �صبحانه  قوله  اإل��ى  ذلك  مقابل  في  وانظر 
ياأتي الفا�صق  فتبينوا} ف�)اإن( وال �صك تفيد االحتمال والظن، فقد 

وقد ال.
 ابن ال�صماط ا�صتعمل)اأ�صاأت( بعد )اإذا( وابن ر�صيد ا�صتعمل )اأ�صع( 
بعد )اإن( وفرق كبير بين ظالل الفعلين ومعناهما، فاالإ�صاءة فيها من 

القدحية والق�صدية ما لي�ض في اأ�صع.

 عــفــوا فــاإنــي غــبــت عــن معقولي
والمجهول«)1( المعلوم  لتميز 

اإنــــي بــقــلــب مـــن الإعـــظـــام مـــ�آن
 لثم وتعفير خد فعل ولهان«)2( 

بــحــمــاكــم ــــاأدبــــي  ت اأ�ـــــشـــــاأت  »واإذا 
من ذا يرى َحَرم الحبيب فيهتدي

ملتم�س  فال�شفح  اأدبــا  اأ�شع  واإن 
من ذا يرى ربع محبوب في�شبر عن
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 ابن ال�صماط قال )اأدبي( وابن ر�صيد قال )اأدبا( فاالأول اأ�صاف االأدب 
اإلى ياء المتكلم الدالة على ال�صاعر فعرف االأدب بمقت�صى االإ�صافة، 
وابن ر�صيد قال )اأدبا( من غير اإ�صافته اإلى نف�صه، فجعله نكرة الإفادة 

التقليل، والدليل كون قلبه مالآن من االإعظام.
العالي،  وذوق��ه  ر�صيد،  ابن  ح�صافة  على  تدل  المالحظات  وه��ذه 

واإح�صا�صه المرهف باللغة العربية، وخبرته باأ�صاليبها واألفاظها.
والتدقيق  والتنقير  التنقيب  كثير  كان  ر�صيد  ابن  اأن  على  دل  ومما 
غيره، خا�صة حال  ب�صعر  �صعره  مقارنة  في  والترقيق، خو�صه  والتدنيق 
واإن كان محقا  اإلى جودة اختياره، وهو  الت�صغير، ليخل�ض  اإلى  العدول 
في هذا الذي �صنعر�صه اإال اإنه في �صياقات اأخرى كثير االعتداد بنف�صه.

فقد ظهر قرن النقد طالعا عند الرحالة عندمانقد �صعره الذي نظم 
لما وافى خلي�صا فقال:

»وخلي�س اإذا وردنا خل�شه         فرعى اهلل اأويقات  الورود
ومطلع الق�صيد:

اأهل ودي ل تدينوا بال�شدود        بذمام كان في وادي زرود«)3(
ثم يبا�صر ابن ر�صيد نقد �صعره، الإظهار ف�صله على غيره، يقول:

في  كرعت  الت�صغير،  في  ح�صنة  موافقة  فيه  اتفقت  البيت  »وه��ذا 
مورد من الح�صن ال تحالأ عنه، وذلك اأن ال�صعراء اأكثروا من الت�صغير 
في محل، اإما ل�صرورة وزن، اأو لق�صد �صعيف غير قوي، وربما ندر منهم 

فيما �صدر عنهم ما ي�صتح�صن«)4(.
الذي  القرطاجني  ح��ازم  الح�صن  اأب��ي  ب�صيخه  تاأثره  ل�صدة  ونظرا 
اأخذ عنه »وتتلمذ عليه، و�صرح له بع�ض كتبه حتى �صار كل ما يتمثله من 
فاإنه ي�صتدل براأيه  اأفكاره«،  النقدية م�صتوحى من  اأو  الم�صائل البالغية 
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في هذا المو�صوع حيث يقول: »كان اأبو الطيب المتنبي مولعا بالت�صغير، 
ولم يوفق من ذلك اإال في قوله: 

ظللت بين اأ�شيحابي اأكفكفه        وظل ي�شفح بين العذر والعذل
ما  فكثيرا  ال�صحب،  لقلة  مظنة  الموطن  ك��ان  لما  ه��ذا  فح�صن 

ي�صتعملون ذكر الخليلين في هذا المو�صع«)6(.
ثم يعود ابن ر�صيد وقد ا�صترفد منهج �صيخه في النقد، ليزاوج بين 
الوظيفتين، فهو المبدع والناقد في االآن نف�صه، يقول: »قلت ووجه ح�صن 

البيت الذي اأن�صدته من طريقين:
واأويقات كذلك،  فاإن خلي�صا م�صغر  اللفظية،  المنا�صبة  اأحدهما: 

والمنا�صبة اللفظية مما تعتبر...
تو�صف  ال�صرور  اأوق��ات  اأن  وهو  المعنوي،  للحظ  اأقرب  وهو  الثاني 

بالق�صر«)7(. 
لقد تمثل ابن ر�صيد النقد في بداياته االأولى في الجاهلية وفي �صدر 
بواقعة  يذكرنا  للت�صغير  ال�صعراء  توظيف  عن  فحديثه  لذلك  االإ�صالم، 

هجاء النجا�صي بني العجالن، وقد كان من �صمن ما هجاهم به قوله:
قبيــــــلة ل يغدرون بذمـــة       ول يظلمون النا�س حبة خردل

فقد كان للت�صغير في )قبيلة( وظيفة داللية كبرى تنم عن هجاء 
مر �صديد، فهم ال�صعفاء وال طاقة لهم باأن يدافعوا عن اأنف�صهم، بله اأن 
يعتدوا على غيرهم، وال ن�صك في كون عمر، ر�صي اهلل تعالى، عنه قد 
فاته �صيء من هذا المعنى ولكنه كان ي�صعى الإطفاء نار الت�صارع، ومحو 
اهلل  ر�صي  ح�صانا،  �صاأل  لما  عمر  اأن  والدليل  وال�صغائن،  االأحقاد  اآثار 

عنه، قال: لم يهجهم ولكن �صلح عليهم)2(.
ومما قدح فيه ابن ر�صيد زناد فكره فا�صتخرج درر البالغة واأ�صدافها 
ما حكاه قائال »اأجرى اأبو القا�ص�م بن زيت�ون يوما معي في قوله تعالى: 
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{وما ربك بظ�م للعبيد} فقال كيف جاء الظالم ولم يقل ظالم، وال 
يلزم من نفي الكثير نفي القليل بخالف العك�ض؟! ثم اأجاب ال�صيخ ر�صي 
اهلل عنه باأن قال: اإن اهلل تعالى ال ين�صب اإليه من الظلم ال قليل وال كثير، 
ن�صبته  ي�صح  ما  اإال  عظمائها  عن  ينفى  ال  اأن  العرب  عادة  جرت  ولكن 
اإليها...فيقولون على هذا االأ�صلوب الملك لي�ض بظالم، وال يقولون لي�ض 
بظالم، الأنه لو جاز اأن ين�صب اإليه ظلم لم ين�صب اإليه اإال ما يليق بالملوك 
االأعاظم، فجرى على ذلك جميع كالم العرب، فقلت له: ي�صهد ب�صحة 

ما قلتم ما وقع في كتاب ال�صيرة النبوية« )9(.
وفي هذا ال�صاهد اإ�صارة لطيفة لتعليل ما وقع في اأ�صلوب القراآن من 
العدول من �صيغة اإلى اأخرى، وقد اأكد ابن ر�صيد ما ورد عن �صاحبه اأبي 

القا�صم بن زيتون.
ويوؤكد هذا الحقيقة البالغية من خالل �صاهد اآخر يمدح فيه عامر 

الخ�صفي ها�صم بن حرملة الملك: )م�صطور الرجز(
اأحيا اأباه ها�شم بن حرملة
ترى الملوك عنده مغربلة

فلم يعجبه فقال:
يقتل ذا الذنب ومن ل ذنب له

فقال الملك: االآن، فاأعجبه لما �صمع البيت االأخير .
فانظر كيف لم ير�صه من المدح اإال كونه بالغا في الغدر والظلم اإلى 
اأق�صى نهاياته، فقتل من ال ذنب له. وقد اأعجب ها�صما هذا البيت«)10(.
جيد  من  ا�صتح�صره  ما  ويعر�ض  االأمثلة  يمثل  ر�صيد  ابن  وم�صى 
ومو�صحا  وناقدا  حينا  كانت،  اإن  فيه  الجمال  مواطن  مبينا  الت�صغير، 
مواطن ال�صعف والتكلف حينا اآخر. وال يخفى على ذي النظر الح�صيف 
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بن  الومحمد  وكيف  واق��ت��دار،  مكنة  من  النقدية  اللم�صات  هذه  في  ما 
مع  ال�صهى  اأكن مبدي  »لم  فيه  يقول   - االأري��ب  االأدي��ب  وهو   - مبارك، 
القمر، وال مهدي االأ�صداف اإلى الدرر، ولكن لجفن المعارف وهو النافد 

اإغ�صاء، ول�صخ�ض العوارف وهو الناقد اإر�صاء«)11(.
ومن االأدلة على نقده، اطراحه لبع�ض االأبيات وقبوله لالآخر، كما 
�صنع النقاد المتقدمون في اختيارهم لل�صبع الطوال، اأو تخيرهم لل�صت 
اأبي البركات، حيث قال »اأن�صدني ال�صيخ  الجياد)12(، وذلك �صنيعه مع 
اأبوالبركات لنف�صه، قال �صنعتها في النوم وا�صتيقظت من النوم واأدمعي 

ت�صيل، فقيدتها في الحين)13(... 
القافية، وهما  بيتين كانا فا�صدي  »اأ�صقطت منها  ابن ر�صيد:  ثم قال 
الثاني والثالث، وبيتا ثالثا ل�صعفه وهو اآخرها«)14(. ف�صبب اإ�صقاط البيتين 
يعود اإلى معرفة ابن ر�صيد بعلم العرو�ض، فقد ذكر له �صاحب اأزهار الريا�ض 

كتابا مو�صوما ب� »و�صل القوادم بالخوافي في ذكر اأمثلة القوافي«)15(. 
األذ للعيون من الو�صن  ومن لم�صاته النقدية التي جاء فيها بما هو 

نقده للفقيه اأبي محمد بن المبارك حين قال:

لكان  �صما  فحاكت  قال  ولو  وتكلف،  تاأخر  فيه  االأخير  البيت  وهذا 
اأ�صبه  كان  جلبنا  قال  لو  جنينا،  ورو���ض  قوله:  وكذلك  واأع��رب،  اأق��رب 

واأوجه، ولكن االرتجال يعذر فيه من ق�صر في المجال«)16(. 
الجاهلي،  الع�صر  النقد في  بما كان عليه  ابن ر�صيد  ذكرنا �صنيع 
عند  النقدية  الخطرات  تبرز  واأخ��ب��ار  �صواهد  ع��ن  ع��ب��ارة  ك��ان  حيث 

بــــــه واأمــــــــرنــــــــا كــــــل هــــــم ذهــــابــــه
انــتــقــابــه اأطــــــال  �ــشــحــا  كــــان  واإن 
واأبــدى بيا�س الزهر فيه عجابه
بها لم يخف �شيطان لهوي �شبابه

ورو�س جنينا للنفو�س ارتيا�شها
اأ�شفر عن �شنا نعمنا بمراأى منه 
ودوح ك�شاه الغيث خ�شراء �شند�س
كــــاأن �ــشــمــاء زهـــرهـــا الـــزهـــر اإنــمــا
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عمران  بن  محمد  اهلل  عبيد  اأب��و  رواه  ما  ذل��ك  من  نذكر  الجاهليين، 
المرزباني لما اأن�صد ح�صان النابغة ق�صيدته التي منها:

فقال له النابغة اأنت �صاعر ولكنك اأقللت جفانك واأ�صيافك وفخرت 
بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك)17(... 

له  موجها  اآخ��ر،  ب��دل  لفظ  ا�صتعمال  ح��ول  مركزا  النقد  ك��ان  لقد 
با�صتعمال الجفان عو�ض الجفنات والبي�ض بدل الغر.

بال�صاهد  نمثل  اأن  ولنا  االإ�صالمية،  الدعوة  االأمر في �صدر  وكذلك 
مالك  بن  كعب  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل،  ر�صول  فيه  ا�صتن�صد  ال��ذي 

االأن�صاري فاأن�صد:

كعب  فكان  ديننا،  وقل عن  التقل عن جذمنا   : ال�صالم  عليه  فقال 
يقراأ كذلك ويقول: ما اأعان ر�صول اهلل اأحدا في �صعره غيري)18(. 

ومن ال�صواهد الدالة على �صعة اطالعه على علوم العربية، وح�صه 
قال:  حيان  بن  عبداهلل  اأب��و  »اأن�صدنا  فيه:  ج��اء  �صاهدا  نذكر  النقدي 

اأن�صدنا اأبو المطرف بن عميرة المخزومي لنف�صه:

قلت: اأن�صدت هذه االأبيات  يوما بغرناطة... �صاحبنا ذا الوزارتين...
ف�صاأل مني ذو الوزارتين اأن اأقيد له عليهما �صيئا، فكتبت ما تي�صر، مما 
)يق�صد  الرجالن)19(  �صلك هذان  التي  الطريقة  من  بالبيان  اأم�ض  هو 

َطْه والحق ل يخفى على من َو�شَّ
م�شتظهرا بهما على ما ا�شتنبَطْه
بال�شف�شَطْه مق�شوده  فما  معه 

دما نجدة  من  يقطرن  واأ�شيافنا 
ابنما واأكـــرم بنا  فــاأكــرم بنا خــال 

مــن الأر�ـــس خــرق غوله متتعتع
مــــدربــــة فــيــهــا الـــقـــوانـــ�ـــس تــلــمــع

ف�شل الجمال على الكمال بوجهه
فــبــطــرفــه �ــشــقــم و�ــشــحــر قـــد اأتـــى 
عـــجـــبـــا لـــــه بــــرهــــانــــه بـــ�ـــشـــروطـــه

لنا الجفنات الغر يلمعن بال�شحى
محرق وابني  العنقاء  بني  ولدنا 

األ هـــل اأتــــى غــ�ــشــان عــنــا ودونــنــا
فخمة  كــل  جذمنا  عــن  مجالدنا 



ثراء اخلطاب النقدي وتنوعه في النص املرحلي البن رشيد السبتي

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

82

جـــــذور

ابن �صهيل الخزرجي واأبو عبد اهلل محمد بن الرماح( من اإمعانهما في 
قواعد منطقية ال تم�ض الحاجة اإليها في المو�صع، معر�صين عن معانيها 
من المق�صد ال�صعري الذي تخيل فيه الناظم ما تخيله. فوقف على ذلك 

�صاحبنا  الفقيه الجليل عبد اهلل االأن�صاري ... فا�صتح�صن ذلك«)20(.
المهم عندنا من هذا ال�صاهد اأمور:

 مكانة ابن ر�صيد في نظر ذي الوزارتين، فيما يت�صل بال�صعر ونقده، 
له  يقيد  اأن  منه  ليطلب  كان  ما  ب�صعة اطالعه  علم  على  يكن  لم  فلو 

عليها �صيئا بعد اأن اأن�صده تلك االأبيات.
 قول ابن ر�صيد: فكتبت له ما تي�صر مما له عالقة بالبيان، دليل على �صعة 
اأ�صا�صا لعلم البالغة، فقد »كان كثيرا  علمه بهذا العلم والذي يعتبر 
معركة  �صبت  كلما  وذلك  المتناظرين،  بين  النزاع  لح�صم  يتدخل  ما 
البالغية«)21(  اأو  اللغوية  اأو  االأدبية  الم�صائل  من  م�صاألة  في  خالفية 
عيونها  في  وك��ارع  وعلومها  بالبالغة  عالم  على  غريبا  ذل��ك  ولي�ض 

وينابيعها)22(.
العربية  اللغة  بعلوم  ر�صيد  اب��ن  اإل��م��ام  يوؤكد  خلدون  اب��ن  هو  وه��ا 
قائال: »ولما كان ابن ر�صيد ذا ب�صر بالعلوم ال�صرعية، فاإنه يتقن اأي�صا 
والبيان  وال�صرف  والنحو  اللغة  علوم  من  تتقدمها  التي  االأ�صناف  تلك 

واالآداب«)23(.
المنطق،  في  اإمعانهما  من  الرجالن  �صلكها  التي  للطريقة  انتقاده   
اأما  ال��وزن،  على  اإال  يقوم  لي�ض  اإذ  �صعرا،  ولي�ض  نظما  ذلك  معتبرا 

مقومات ال�صعر فغائبة.
 ا�صتح�صان ابن عبداهلل االأن�صاري لما كتبه ابن ر�صيد.

ومما اأبان عن تفاعل  ابن ر�صيد بما ي�صمع من ال�صعر، تعقيبه على 
الكاتب  »اأن�صدنا  ال�صاهد:  في  لنف�صه، جاء  المطرف  اأبو  اأن�صدها  اأبيات 

االأوحد حبر البلغاء وبحر االأدباء اأبو المطرف لنف�صه: 
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»وهذا من الطراز العالي والبز الغالي، وما اأح�صن هذا التخيل في 
ق�صة الرجل الذي يكون اآخر اأهل الجنة دخوال«)24(.

وف�صال عن تذوقه ال�صعر وحفظه له، وجدناه عارفا لل�صعراء، فلي�ض 
يختلط عليه اأمرهم، فين�صب ال�صعر لغير قائله، دليلنا في ذلك ت�صحيحه 
الأبي البركات التميمي ن�صبة اأبيات لغير قائلها، يقول ال�صاهد: »اأن�صدني 

في اأوائل اأيام لقائي له، وحكى وقال:
العبا�ض بن مكنون عام  اأبي  الزاهد  ح�صرت في متنزه مر�صية مع 

636ه� فراأى اهتزاز اأغ�صان اأ�صجار وتمايلها فقال مرتجال: 

هكذا اأن�صدنا مقاله، ون�صب البيتين االأولين الأبي العبا�ض بن مكنون 
الي�صير،  اأهل االأدب، وربما نظم  واإن كان من  الزاهد، رحمه اهلل، وهو 
له،  اأنهما  البركات  اأبو  ال�صيخ  البيتين متمثال، فظن  اأن�صد هذين  فاإنما 
ولذلك قال: اإنه قالهما مرتجال، واإنما هما الأبي زيد الفازازي في ق�صيد 

بديع فريد في نزول المطر، مطلعه:

قال ال�صيخ اأبو البركات فقلت له: ما الذي يدل على اأنها في و�صف 
ئ اأنت لهما، قال فقلت واأن�صدها لنا: الثمار؟ فقال لي: وطِّ

عــــــطــــــايــــــاه فـــــتـــــاأتـــــيـــــنـــــا عــــجــــال
تــــــدفــــــقــــــه فــــعــــلــــمــــنــــا �ـــــــشـــــــوؤال
عــــلــــى  اأمــــالــــنــــا خـــفـــنـــا الـــمـــ�ل

اأزهــــــارهــــــا مــــن حــ�ــشــنــهــا تــتــوقــد
والـــريـــح تــنــ�ــشــف والــطــيــور تــغــرد
 وترى الطيور على الغ�شون تعربد

تـــتـــاأود؟!  �ــشــكــرهــا  اأم  األــ�ــشــكــرهــا 
ت�شجد الحقيقة  اأربــــاب  ويــقــول 

ويحمد الــنــوال  فــي  ي�شكر  فــاهلل 
 فاأنالها من جوده ما تعهد«)25(

عـــمـــرنـــا نــــــادي الـــمـــولـــى نـــنـــادي
واأنـــفـــدنـــا الـــ�ـــشـــوؤال وجـــوهـــا في 
لـــكـــن نـــــــــــداه  يـــــمـــــل  اأن  اأمـــــــنـــــــا 

يـــا مـــن اأتــــى مــتــنــزهــا فـــي رو�ــشــة
دوحاتها في  الأ�شجار  اإلــى  انظر 
اأطرافها تمايلت  الغ�شون  فترى 

اإبداعها في  النا�س  عقول  حــارت 
تنثني الــبــطــالــة  اأربــــــاب  فــيــقــول 

نــــعــــم الإلـــــــــــه بــــ�ــــشــــكــــره تــتــقــيــد
مــــــدت اإلـــــيـــــه اأكــــفــــنــــا مــحــتــاجــة
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جمع لنا هذا ال�صاهد اأمورا:
محدث،  عن  غريبا  لي�ض  وهذا  �صبطه،  وقوة  ر�صيد  ابن  حفظ  �صدة   
مادام الحفظ �صروريا له، والرتباط علم الحديث بعلم الرجال، وما 

كان البن ر�صيد اأن يند عنه اأمر الن�صبة ذلك.
البركات  اأبو  ن�صبها  التي  االأبيات  منها  اأخذت  التي  بالق�صيدة  علمه   
زيد  اأبي  ل�صاحبها  بن�صبتها  له  وت�صحيحه  مكنون،  بن  العبا�ض  الأبي 

الفازازي، واإن�صاده نتفة من مطلعها ا�صتدالال على �صحة ما يقول.
بن  بكر  اأبي  ر�صيد في رحلته، ق�صته مع  وقع البن  ما  ومن طريف 
حبي�ض والتي تدل على تمكن ابن ر�صيد من االآداب، وقدرته على الخو�ض 
العباب، ومبارزته لذوي الب�صائر واالألباب، يقول »لقيته بمنزله...  في 
من  جملة  وعنده  عر�ض،  رجله  في  وثء  من  مر�ض  بحالة  و�صادفته 
وتفاو�ض  ورح��ب،  و�صهل  وق��رب،  فاأدنى  االأم��ج��اد،  ال�صدور  من  العواد 
في  خا�صوا  اأن  اإل��ى  ال�صذور،  كاأنها  االأدب  فنون  في  ال�صدور  اأول��ئ��ك 
االأحاجي وا�صت�صاءوا باأنوار اأفكارهم في تلك الدياجي، فخ�صت معهم 
في الحديث، واأن�صدتهم بيتين كنت �صنعتهما واأنا حديث ال�صن، لق�صة 
اأبو  ال�صيخ  اهلل...وك��ان  رحمه  مالك،  بن  �صهل  الح�صن  اأبي  عن  بلغتني 
اإلى محبرة وطر�ض وقلم،  األم  بكر على فرا�صه، فزحف على ما به من 
وكتب البيتين بخطه وقال للحا�صرين ارووا هذين البيتين عن قائلهما، 
واأ�صار اإلي، فقلت - وقد ق�صيت العجب - ومن اأين علمكم بهذا؟ ولعلي 
ما ذكرتهما اإال �صاعتي هذه، فقال: علمت ذلكم بما علم به الح�صن بن 

هانئ لمخاطبه العبا�ض بن نا�صح«)26(. 
لنا في هذا ال�صاهد اإفادات نذكر منها:

 خو�صه مع �صدور االأدب دليل على اأنه مثلهم.
 �صناعته لل�صعر منذ حدثان �صنه.

 حفظه للروايات االأدبية.
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 �صدة اإعجاب ال�صيخ ب�صعر ابن ر�صيد، جعله ي�صعى زحفا لكتابته واإن 
كان المر�ض قد اأقعده، ويدعو الحا�صرين لحفظه وروايته عن قائله،

 نباهة ال�صيخ ومعرفته باأن ما اأن�صدهم ابن ر�صيد هو له.
ومن �صاأن من كان ثاقب النظر، حديد الب�صر، اأن يدقق في اللغة 
تدقيقا، والنماذج  على تدقيقات ابن ر�صيد كثيرة، فقد دقق في اأ�صماء 
االأماكن مثل ما فعل في االإل)27( وفي ب�صرى)28( وفي كداء، حيث تظهر 
لنا مكانة ابن ر�صيد، وعلو كعبه في تحقيق االألفاظ ذات العالقة بعلم 
الحديث، يقول محققا: »وكان دخولنا من كداء من الثنية العليا... وكداء 
ومق�صورة  منونة  الكاف  ب�صم  وك��دى  ممدودة،  الكاف  بفتح  هي  هذه 
في  �صبطهما  في  المحدثون  ي�صطرب  اللفظتان  وهاتان  مكة.  باأ�صفل 
االأحاديث ال�صحيحة في االأمهات. والذي �صح عندنا في ذلك ما ي�صهد 
وهو  اهلل،  ال�صالح، رحمه  بن  اأب��و عمرو  االإم��ام  ذك��ره  ما  االختبار،  له 

تحرير بليغ في المو�صوع، قال، رحمه اهلل:
الكاف  بفتح  ك���داء  ثنية  م��ن  مكة  ي��دخ��ل  اأن  عندنا  »الم�صتحب 
والمد...واإذا خرج من مكة فليخرج من ثنية كدى ب�صم الكاف والق�صر 
الياء  وت�صديد  ال��دال  وفتح  الكاف  ب�صم  م�صغر  كدي  والتنوين...واأما 

فاإنها لمن خرج من مكة اإلى اليمن«)29(.
اإن ابن ر�صيد من خالل رحلته اأبان عن اقتدار كبير، وعلى ما كان 
يروي عن �صيوخه، اإال اأنه كان مدققا في كل ما ياأخذه عنهم، وممح�صا 
لرواياتهم »فلم يكن يكتفي باإيرادها فح�صب، واإنما كان يعقب على اأغلبها 
بال�صرح واالإي�صاح والمقارنة بين بع�ض المذاهب وذلك على طريقة ابن 

ر�صد في كتابه بداية المجتهد«)30(.
»اأن ر�صول  اللغوي، موردا  اأ�صلها  اإلى  تبوك رجع  وفي تدقيق معنى 
ح�صيها  يبوكون  وهم  تبوك،  غزوة  في  جاء  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل، 
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تبوكون  »ومعنى  تبوك  ف�صميت  بعد؟  تبوكونها  زلتم  ما  فقال  بقدح، 
تدخلون فيه ال�صهم وتحركونه ليخرج ماوؤه«)31(.

ومما اأبان فيه الرحالة كذلك عن ح�ض لغوي، ت�صويبه لما ورد في 
بيت طفيل لما قال:

يـــــزرن اإلل ل ينحبــــن غيره        بكل ملب اأ�شعث الراأ�س محرم
فعلق قائال:

»كذا وقع ينحبن مجود ال�صبط على اإ�صالح في ن�صخة عتيقة تولى 
عنايتها اأبو عبد اهلل بن اأبي الخ�صال وال�صبط بخطه، واأراه وهما، واأن 

ال�صواب يحنبن.
والتحنيب االنحناء واالعوجاج، وهو بمعنى يجنبن بالجيم وم�صدره 
يتجه  معنى  ل��ه  اأع���رف  ف��ال  التنحيب  االن��ح��ن��اء...واأم��ا  وه��و  التجنيب 

هنا«)32(. 
2 - نقد الديني:

اأ( النقد الجتماعي )نقد البدع وال�ش�لت(:
باأمور الدين، حيث  اأ�صمينا هذا النوع نقدا دينيا الأنه وثيق ال�صلة 
اإن ابن ر�صيد كان كثيرا ما ينتبه اإلى ما يعتري تدين العامة من جهاالت 
جهالء و�صالالت عمياء، فكان الي�صتنكف عن ردها وتوجيه قارئ المتن 
اإلى ال�صواب، وال غرابة في ذلك فقد جمع الرحالة ب�صاعة من الدين 
وهو جواب  القراآن  علوم  اأو  فيه،  المبرز  وهو  الحديث  من  �صواء  وفيرة 
النقد  لممار�صة  اأه��ال  ر�صيد  ابن  كان  لذلك  اال�صتغال،  وم��دار  ال�صوؤال 
البدع ويرد ال�صالالت على  في ما له عالقة بالتدين، ووجدناه ي�صتنكر 
اأ�صحابها، كما فعل في رد البدعة العظيمة التي اأحدثها العامة في دخول 
البيت المعظم، يقول: »قد عاينا بع�صها، وعلمنا ما لم نعاين، وقد ف�صر 
بع�ض  قريب  من  ابتدع  وقد  فقال:  ال�صالح  بن  عمرو  اأب��و  االإم��ام  ذلك 
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الفجرة الختالين في الكعبة المكرمة اأمرين باطلين عظم �صررهما على 
العامة:

اأحدهما ما يذكرونه في العروة الوثقى، واأوقعوا في قلوب العامة اأن 
من ناله بيده، فقد ا�صتم�صك بالعروة الوثقى، فاأحوجوهم اإلى اأن يقا�صوا 
اإليها �صدة وعبئا، ويركب بع�صهم فوق بع�ض، وربما و�صعوا االأنثى فوق 
ال�صرر  من  اأن��واع  بذلك  فلحقتهم  والم�صوها،  الرجال  والم�صت  الذكر، 

دينا ودنيا.
ذلك  على  الدنيا  �صرة  ف�صموه  البيت  و�صط  ف��ي  م�صمار  الثاني 
المو�صع، وحملوا العامة على اأن يك�صف اأحدهم على �صرته وينبطح بها 
حتى يكون وا�صعا �صرته على �صرة الدنيا، قاتل اهلل وا�صع ذلك ومختلقه 

وهو الم�صتعاد«)33(. 
من خالل هذا ال�صاهد ن�صجل بع�ض المالحظات:

 يذكر ابن ر�صيد في معر�ض حديثه عن البدع اأنه عاين بع�صها، وهذا 
دليل على انت�صار البدع في زمانه.

في  با�صمه  مذكور  علمه  وم�صدر  عاين،  التي  غير  اأخرى  ببدع  علمه   
الن�ض وهو االإمام اأبو عمرو بن ال�صالح رحمه اهلل.

 اإن البدع المتحدث عنها في هذا الن�ض مرتبطة بالركن الخام�ض وهو 
الحج.

والدنيا، وهذا دليل  الدين  البدع في   ترتب مفا�صد عظيمة على هذه 
�صعف  االأق��ل  على  اأو  الحجاج،  واإر�صاد  الدينية  الرقابة  غياب  على 

فاعليتها على م�صتوى توعية الحجاج بما هو �صنة وما هو بدعة.
هو  جليل  لعالم  اآخر  تنبيها  ر�صيد  ابن  يورد  الحج  بمو�صم  وارتباطا 
جمال الدين اأبو عمرو بن الحاجب الفقيه المالكي الذي انتقد ما يقع في 
ليلة عرفات بالجبل القائم في و�صطها والمعروف باالإل، مما ابتدعته العامة 



ثراء اخلطاب النقدي وتنوعه في النص املرحلي البن رشيد السبتي

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

88

جـــــذور

وا�صفا  اهلل  رحمه  فقال  المجموع،  في  ال�صتيت  والتاآم  ال�صموع،  اإيقاد  من 
بع�صا من تلك البدع: »ومنها اإيقادهم النيران عليه ليلة عرفة، واهتمامهم 
لذلك با�صت�صحاب ال�صمع له من بالدهم، واختالط الن�صاء بالرجال في 
ذلك �صعودا وهبوطا بال�صموع الم�صعلة الكثيرة، وقد تزاحم المراأة الجميلة 
في  ال�صرك   اأهل  فيها  �صابهوا  وهذه �صاللة  كا�صفة عن وجهها،  الموقدة 
مثل ذلك الموقف الجليل، واإنما اأحدثوا ذلك من قريب حين انقر�ض اأكابر 

العلماء العاملين االآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر«)34(.
ولكن  اإليه  ر�صيد  ابن  نبه  قد  المالكي  الفقيه  من  علم  الذي  وهذا 
في �صورة مفعمة بالخيال وح�صن الت�صوير قد تزين للقبيح فعلته، وتلمع 
والمجاز،  الت�صبيه  عليها �صاحبنا من حلل  اأ�صبغ  لما  للجاهل �صاللته، 
يقول: »وربما التقى فريق مع فريق فيغ�ض الجبل بال�صاعدين والنازلين، 
وهو يتاأجج نارا ويتموج كالبحر زخارا، والطرق اإليه بال�صموع في و�صط 
نظرت  اإذا  واأنت  الجهات،  كل  من  تت�صل  المذهبات  كال�صطور  عرفات 
ال�صمع  من  يطول  وما  واح��دة،  ك�صعلة  تراه  الخيمات  من  بعد  على  اإليه 
كاأنه األ�صن متعا�صدة، فترى عجبا �صلدا عاد ذهبا اأو �صار لهبا«)35( ثم 
�صرعان ما ي�صتدرك م�صتغفرا خوفا من وهم  القارئ  ا�صتح�صان ال�صيخ 
الكتابة  ولذة  االإعجاز،  عمدة  المجاز،  غواية  فقط  هي  واإنما  راأى،  لما 
واأ�صاأل  المقال  »اأ�صتغفر اهلل من هذا  الطرافة والدعابة، يقول  حبا في 
ال�صفح عما جرى مما يوهم ا�صتح�صان هذه الحال، بل هذه الحال من 

قبيح البدع التي يجب اأن يزجر عنها فاعلها ويردع«)36(.
ومما وقع من البدع بالوقوف بجبل عرفات ما نقله ابن ر�صيد عن 
االإمام اأبي عمرونذكر »اأنهم جعلوا الجبل هو االأ�صل في الوقوف بعرفات، 
بقاعها يحر�صون، وذلك خطاأ  باقي  وعليه دون  بذكره م�صغوفون،  فهم 

منهم، واإنما اأف�صلها موقف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم«)37(. 
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ب( النقد الأخ�قي وال�شلوكي:
عادة ما يكثر االنحراف عند غياب الوازع الديني، اأو عند �صوء فهمه، 
اأو غياب القدوة الح�صنة، كل هذه العوامل من �صاأنها اأن تخلق انحرافات 
وانزالقات �صلوكية، واإن تعلق االأمر ب�صلوكات الحجاج اأنف�صهم، فاإذا �صح 
اأن نعتبر الر�صوة مر�ض الع�صر، فما وجدناه في رحلة ابن ر�صيد يوؤكد لنا 
اأن هذه البلوى وما يرافقها من االبتزاز والعنف الرمزي كانت حتى في 
زمانه وهو القرن ال�صابع الهجري، والغريب هو اأن الرحالة تعر�ض لهذا 
االنحراف ال�صلوكي وهو يرغب في دخول البيت ال�صريف، فال حول وال 

قوة اإال باهلل.
�صرفه   - البيت  دخ��ول  اأردت  القدوم  حين  »وكنت  الرحالة:  يقول 
اهلل - فمنعني حجبته اإال بعد اإعطاء ما ير�صيهم مما يبذل لهم، فكان 
قبوله  فاأبوا  لهم،  باإهدائه  نف�صا  طبت  مما  ال�صيء  بع�ض  ح�صرني  قد 
مغرما،  اهلل  بيت  اتخاذ  على  اأعينهم  ال  اأن  فراأيت  له،  منهم  ا�صتنزارا 
اأ�صاركهم فيما اتخذوه ماأثما، فلما حان الرحيل وزمت المطايا،  واأن ال 
ولم يبق من ال�صفر اإال القليل، كنت فيمن تاأخر، فاألفيت البيت قد تركوه 

مفتوحا، فاغتنمت دخوله، واأنلت القلب من ذلك �صوؤله«)38(.
ونهب  ال�صلب  ثمة  بل  البقاع  تلك  يتيمة في  الر�صوة وحدها  ولي�صت 
اأو تخلف عن الركب في تلك  المتاع لمن تغافل عن ال�صير في الجموع، 

الربوع.
يك�صف لنا ابن ر�صيد من خالل �صهادته حال مكة وقد تنكرت فيها 
بالدين  الوعي  فقل  الراقع،  على  الخرق  فيها  وات�صع  الأعالمها،  االأم��ور 
يمر�صون  ممن  للطفيليين  الجو  ف�صفا  العاملين  العلماء  دور  وخفت 
م�صجد  اأي�صا  عليه  تطوفنا  »ومما  يقول:  بهم،  حاله  وي�صوء  المجتمع 
اإذ كنا قد نزلنا بعرفات من جهة مكة �صرفها اهلل، ثم رحلنا  اإبراهيم 
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اإلى الموقف الذي كانت ال�صالة تجمع فيه قبل اأن تغير االأمور، وي�صعف 
النزول  لي  يتمكن  ولم  المنكر...  عن  الناهي  ويخاف  بالمعروف  االأمر 
في الم�صجد، واإنما �صعدت على حائطه الموالي لعرفة اإذ هو االآن دون 
هناك  ال�صالب  فاإن  ذلك،  من  اأ�صد  اأو  اأثوابي  �صلب  من  خيفة  ت�صقيف 

محارب«)39(.
واإذا كان ابن ر�صيد في هذا المقام قد اكتفى باالإ�صارة اإلى تخوفه 
اأ�صحابه من  اآخر يك�صف ما تعر�ض له بع�ض  من ال�صلب فاإنه في مقام 
القتل وال�صياع وال�صلب، وذلك �صر اإ�صراره على الذهاب اإلى عرفات بدل 
المبيت بمنى، ا�صتر�صادا بخبرة المجربين، يقول: »ولقينا هنالك ال�صيخ 
الزاهد الفا�صل العامل الفقيه اأبا محمد المرجاني نفع اهلل به، الوا�صل 
بموافقة  واأ�صار  جميعا،  الع�صر  ف�صلينا  المركب،  في  تون�ض  من  معنا 
اإلى عرفات والمبيت بها، وتركهم �صنة  الليلة  التوجه تلك  الجمهور في 
واأعقاب  النهار  اأطراف  االأعراب في  لتوقع ما يخاف من  المبيت بمنى 
النا�ض، ويحذر من انتهابهم بما قل من العدد ولم ي�صت�صحب �صيئا من 
ال�صعاب،  تلك  بين  وان�صاللهم  انفرد،  اأو  النا�ض  من  تاأخر  ومن  العدد، 
وتوغلهم في الجبال بحيث يتعذر االإيجاف عليهم بخيل اأو ركاب، فكان 
اإثرنا انتهب  العزم على التوجه، وكان راأينا مباركا والحمد هلل...وعلى 
قطاع العرب بع�ض من تاأخر من اأهل الركب، وكان منهم لمن دافعهم 

قتل و�صلب واإنا هلل واإنا اإليه راجعون وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل«)40(. 
ومما انتقده ابن ر�صيد جهالة الحجاج، وعدم حر�صهم على قد�صية 
المكان الذي هم فيه، فال فرق بينهم وبين البهائم، فاإذا كان تلك البقاع 
هي االأ�صرف اإطالقا فاإن �صالمة الفطرة، ونقاء الطبع، وقدرا من التدين 
تلزم الحجاج اإيالء المكان قد�صيته حر�صا منهم على نظافته وطهارته، 
ولكن هيهات هيهات، فا�صتمع اإلى ابن ر�صيد واالألم يعت�صره وا�صفا ما 
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حل بذلك المكان ال�صريف من ف�صالت البهائم االآدمية قائال: »والذي 
ظهر من الحكمة ال�صرعية في مبيت النا�ض بمنى واإقامة ال�صالة بم�صجد 
اإبراهيم ثم المجيء اإلى الموقف اأن ي�صل النا�ض وتلك االأمكنة المطهرة 
تلك  فت�صبح  االآن  واأما  والدعاء،  بالذكر  الت�صاغل  اإال  يبق  ولم  طاهرة، 
العر�صات الم�صرفات  وقد ملئت ف�صالت اآدميات وبهيميات، واإن �صئت 

قل في الجميع بهيميات.
ولقد جهدنا اأنف�صنا اأن نجد مو�صعا لل�صالة طاهرا فما وجدناه، اإال 
اأن ي�صلى على حائل يو�صع على االأر�ض حتى على ال�صخرات المباركات 

وال حول وال قوة اإال باهلل«)41(. 
وعلى الذي ذكرناه فلي�ض كل اآراء ابن ر�صيد و�صهاداته انتقادا ال�صعا 
ل�صلوك االأعراب بمكة وجحافل الحجاج، بل وجدناه ي�صيد ب�صلوك اأبناء 
مكة، ك�صنيعه في هذه ال�صهادة حيث يقول: »فتلقانا اأهل مكة واأطفالها 
درب  قد  الم�صالك،  ويهدوهم  المنا�صك،  ليعلموهم  بالنا�ض،  متعلقين 
�صبيانهم على ذلك وحفظوا من االأدعية واالأذكار ما يح�صن هنالك«)42(.
�صالحون  واأ����ص���رار،  اأخ��ي��ار  فالنا�ض  الخلق  ف��ي  اهلل  �صنة  وت��ل��ك 
وطالحون، فاإذا مر بنا في �صهادة خلت �صلب القطاع للحجاج وت�صللهم 
بين ال�صعاب، فاإن اهلل �صبحانه في مقابل ذلك �صخر لهم �صبية وجعلهم 
بمثابة االأ�صحاب، ليهدوهم الم�صالك ويخففوا عنهم االأتعاب، وهلل في 

خلقه �صوؤون.
فاإذا كان ما �صبق من اأهل مدينة الجالل فمثله �صدر من اأهل مدينة 
الجمال، اأبناء المدينة المنورة الذين قال عنهم ابن ر�صيد »تلقانا اأهل 
ح�صرة  اإلى  بالو�صول  مب�صرين  وال�صالم  ال�صالة  �صاكنها  على  المدينة 
الم�صطفى الر�صول، وجالبين من تمر المدينة ما يتحفون به القادمين 
ملتم�صين رفدهم، وقد �صنعوا ع�صيا في اأطرافها اأوعية �صغار، فيجعلون 
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�صتورها،  بين  من  الم�صترة  القباب  اأهل  ويناولونه  التمر،  من  �صيئا  فيه 
فيعطي كل واحد ما تي�صر له من الرفد، ويدفعون اإلى الركبان والم�صيان 
اأي�صا من ذلك على حكم التحفة والهدية فيح�صن كل على قدر وجده، 
به  يحنكون  راأيتهم  وقد  م�صتب�صرين،  متبركين  بينهم  النا�ض  ويق�صمه 

االأطفال التما�صا للبركة وحق لهم ذلك«)43(.
اأهل  �صلوك  في  ال�صهادة  هذه  تظهرها  التي  الح�صنة  العادات  ومن 

المدينة:
 الكرم.

 الح�صمة والوقار.
 تقديم الم�صاعدة للحجاج.

 تقديم الهدايا لهم.
 تبرك الحجاج بعطايا اأهل المدينة.

بالفقه،  لعلم  اإال  تدينهم  في  الحجاج  ينتقد  ر�صيد  ابن  يكن  ولم 
بع�ض  لعر�ض  م�صطرا  اأجدني  ر�صيد  ابن  عند  الفقهي  التوجه  ولتعليل 

ال�صواهد:
المطاف  معي  القدوم...فدخل  طواف  بالبيت  »فطفنا  قوله:  منها 
البدار، وحظي بحظ  اأبو عبد اهلل الذي فاز دوني بمزية  الوزير  رفيقي 
اإنه  لي  ق��ال  �صيوخنا  بع�ض  اإن  ومفيدا:  منبها  لي  فقال  ال��ج��وار،  من 
من  يرتجى  لما  المطر  ن��زول  عند  الطواف  في  القراآن  ت��الوة  ت�صتحب 
بيت  اأول  اآيات، وهي قوله: {اإن  التي وردت في ثالث  البركات  اجتماع 
و�شع للنا�س للذي ببكة مباركا} ]اآل عمران: 96[ وقوله: {كتاب اأنزلناه 
 ]9 ]ق:  مباركا}  ماء  ال�شماء  من  {ونزلنا  وقوله:   ]92 ]االأنعام:  مباركا} 

فامتثلت ذلك، رجاء نعمة المنعم المالك«)44(.
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ولي�ض امتثال ابن ر�صيد لجهله بل طلبا والتما�صا الجتماع البركات، 
الماأثورة في  اأردف قائال: »وق��راءة القراآن ال تقدم على االأذك��ار  لذلك 
هذا المحل، واإن كان اأف�صل منها، اإذ من القواعد اأن ال ي�صغل عن معنى 
ذكر من االأذكار بمعنى غيره من االأذكار، واإن كان اأف�صل منه اأنه �صوء 
اآراء  اأدب، ولكل مقام مقال يليق به وال يتعداه«)45( ثم ي�صرع في ب�صط 
الطواف، يقول: »وقد ورد  القراآن في  العلماء واختالفاتهم حول قراءة 
اآتنا في  اليمانيين {ربنا  الركنين  بين  يقال  القراآن ما  االأذكار في  من 
الدنيا ح�شنة وفي الآخرة ح�شنة وقنا عذاب النار} وبهذه االآية عقب 

على االأذكار فكان اأولى«)46(.
اطالع  على  كان  واإن  المالكي  مذهبه  بيان  اإل��ى  يق�صد  كان  ولقد 
بالمذاهب االأخرى خا�صة من خالل جلو�صه اإلى م�صايخ كبار في رحلته 
اإليها قرانا  لم ن�صف  »واأهللنا بحجة مفردة  الحجية، مثال ذلك قوله: 
وال تمتعا على ما اختاره اإمام المدينة مالك، وراآه اأتم االأعمال واأح�صن 

الم�صالك«)47(. 
وها هي التفاتة فقهية اأخرى تظهر علمه باالأحكام ال�صرعية في تاأدية 
بع�ض منا�صك الحج، يقول: »�صلينا ال�صبح بذلك المحل الكريم، راجين 
ف�صله العميم، وودعناه وما ودعناه، واأودعناه االأرواح و�صرنا باالأ�صباح، 
اإحرام  الحليفة وهي مو�صع  ذا  والدموع تطرد...فوافينا  تتقد  وال�صلوع 

المدنيين وجوبا، ومن اجتاز من غيرهم ندبا«)48(.
على �شبيل الختم:

تعتبر رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي موردا خ�صبا ومنهال وا�صع الحيا�ض 
كثير الوراد، جمع فيه علوما كثيرة وفوائد غزيرة، فللباحث المنقر ف�صل 
متعة وخير رتعة، وهو واجد فيها وال �صك ما �صغل باله وهيج بلباله، فقد 
ذلك  من  واأت��ى  الخواطر،  دونه  تقف  ما  والغرائب  العجائب  فيها  جمع 
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بال�صحب المواطر، وقد يجد القارئ نف�صه من الع�صق عجال يم�صي على 
ا�صتحياء، ومن االإعجاب خجال يلف راأ�صه من حياء، لما عر�ض له ابن 
من  على  بعزيز  ذلك  ولي�ض  االأبكار.  والفوائد  الغزار  العلوم  من  ر�صيد 
تتلمذ على الم�صايخ الكبار - اأخ�ض منهم - حبر العلماء و�صراج االأدباء 
حازم القرطاجني الذي فتق فيه قريحة النقد من اأكمامها، فجاء بنقود 
غاية في الدقة في علوم هو اأحد اأعالمها، فمن النقد االأدبي اإلى النقد 
مبرزا  وجدناه  ذلك  جل  وفي  وال�صلوكي،  االجتماعي  النقد  اإلى  الديني 

على نقي�صة تعتريه، وهي اعتداده بذاته في بع�ض المواطن.
ولي�ض ذلك ينق�ض من قيمة الرجل �صيئا اإذ الكمال هلل جل في عاله، 
فقد اأفدنا من رحلته كثيرا على ما �صاع من اأجزائها لما فيها من كثرة 
االأخبار والن�صو�ض مما جعل منها »م�صدرا مهما ي�صبه اإلى حد ما يتيمة 

الدهر للثعالبي اأو الذخيرة البن ب�صام«)49(.
نرجو اأن نكون قد جمعنا في هذه الورقة البحثية بع�صا من جوانب 
الح�ض النقدي البن ر�صيد، والذي اأبان عن مو�صوعية كبيرة تاأتى له بع�ض 
منها برحالته التي �صعى من خاللها اإلى طلب مزيد كمال في العلم بلقاء 
الم�صايخ وذلك �صاأن المتقدمين من ال�صلف، �صن�صنة اأعرفها من اأخزم.
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الهوامــــ�س

)1( ملء العيبة ج 5، �ض 18.
)2( نف�صه 

)4( ملء العيبة ج 5، �ض 18.

)4( ملء العيبة ج 5، �ض 18.
)5( رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي  درا�صة وتحليل الدكتور اأحمد حدادي من�صورات وزارة االأوقاف 

وال�صوؤون االإ�صالمية  المغرب 2003، ج 1، �ض 157.
)6( ملء العيبة ج 5، �ض 18.

)7( نف�صه �ض 7.
)8(  ال�صعر وال�صعراء، ابن قتيبة  دار الثقافة بيروت 1980، ج 1، �ض 247-248 وينظر العمدة 
في محا�صن ال�صعر ونقده، ابن ر�صيق القيرواني، تحقيق محيي الدين عبدالحميد م�صر 

)دت( ج 1، �ض 52.
)9( رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي ج 1، �ض 97.

)10( نف�صه.
)11( ملء العيبة ج 2، �ض 392.

)12( اإ�صارة اإلى قول ال�صاعر:
   اأذود القوافي عني  ذيادا        ذياد غ�م جريء جوادا
   فلما كثـــــرن وعنيــــــــــــــــنه        تخير منهن �شتا جــــيادا

)13( ملء العيبة ج 2، �ض 256.

)14( ملء العيبة ج 2، �ض 256.
)15( اأزهار الريا�ض ج 2، �ض 350.

)16( ملء العيبة ج 2، �ض 387.
55 وينظر كذلك نقد  1385ه� �ض  القاهرة  ال�صعراء  العلماء على  المو�صح في ماآخذ   )17(

ال�صعر، قدامة بن جعفر تحقيق كمال م�صطفى م�صر 1963، �ض 64-63.
)18( االأغاني ، االأ�صفهاني دار الثقافة ج 16، �ض 170.

)19( ينظر ملء العيبة ج 2، �ض 203-204. وقد ت�صرفنا في الن�ض لطوله واقت�صرنا على 
االأفيد.
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)20( ملء العيبة ج 2، �ض 204.
)21( رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي درا�صة وتحليل الدكتور اأحمد حدادي ج 2، �ض 630.

اأحكام  التاأ�صي�ض في  »اأحكام  نذكر منها:  البالغة  موؤلفات في علوم  ر�صيد عدة  )22( البن 
التجني�ض« و»اإيراد المرتع المريع لرائد الت�صجيع والتر�صيع« وهو االإ�صاءات واالإنارات 
 ،2 ج  الريا�ض  اأزه��ار  ينظر  اال�صتعارة«  »حكم  البيان  علم  في  اأي�صا  وله  البديع،  في 
�ض350 واالإعالم للمراك�صي ج 3، �ض 352 وينظر كذلك بغية الوعاة �ض 85 والوافي 

بالوفيات ج 4، �ض 284.
)23( ينظر مقدمة ابن خلدون �ض 436.

)24( ملء العيبة ج 2، �ض 195.
)25( نف�صه ج 2، �ض 254.

)26( ملء العيبة ج 2، �ض 85-84. وتتمة الق�صة قوله في �ض 86 »ثم حكى اأن العبا�ض بن 
نا�صح لما رحل اإلى الم�صرق لقي الح�صن بن هانئ، ف�صلم عليه ولم يعرفه نف�صه. لكنه 
عرف�ه اأو عرف اأنه من اأهل االأندل�ض فاأقبل الح�صن ي�صاأله عن �صعراء االأندل�ض �صاعرا 
�صاعرا، وي�صاأله عن كل واحد اأحي اأم ميت، وين�صده اأ�صعارهم فيجيبه عمن ا�صتف�صره، 
وين�صده ما ح�صره، اإلى اأن �صاأله عن العبا�ض بن نا�صح فقال هو حي، فقال هل تذكر 
�صيئا من �صعره؟ فقال نعم، فا�صتن�صده فاأن�صده: فاأدت الغري�ض ومن ذا فاأد)المتقارب( 
قال فلم ي�صمع منه غير هذا الم�صراع ونزل عن مرتبته، وقام اإليه وعانقه، وقال: اأنت 
واهلل العبا�ض بن نا�صح فقال نعم ولكن بم ا�صتدللت علي؟ فقال اإني لما كنت اأ�صاألك 
عن غيرك كنت تجيبني م�صتريحا من غير خجل، فلما �صاألتك عن نف�صك راأيت عندك 

خجال، فلما ا�صتن�صدتك فاأن�صدت و�صح لي ذلك.
            فقلت لل�صيخ ، هو كما ذكرتم، وعجبت من ح�صن تهديه، وغريب هذا االتفاق وما وقع 

له مع اأبي نوا�ض الح�صن بن هانئ من الوفاق«.
)27( ملء العيبة ج 5، �ض 94-89.

)28( ملء العيبة ج 5، �ض 20.
)29( ملء العيبة ج 5، �ض 82-81.

)30( رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي درا�صة وتحليل الدكتور اأحمد حدادي ج 1، �ض 127.
)31( ملء العيبة ج 5، �ض 9.

)32( ملء العيبة ج 5، �ض 91-90.
)33( ملء العيبة ج 5، �ض 265-264.

)34( ملء العيبة ج 5، �ض 88-87.
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)35( ملء العيبة ج 5، �ض 88-87.
)36( نف�صه.

)37( ملء العيبة ج 5، �ض 95.
)38( ملء العيبة ج 5، �ض 264.

)39( ملء العيبة ج 5، �ض 96.
)40( نف�صه ج 5، �ض 87.

)41( ملء العيبة ج 5، �ض 95.

)42( ملء العيبة ج 5، �ض 80.
)43( نف�صه ج 5، �ض 16.

)44( ملء العيبة ج 5، �ض 85-84.
)45( نف�صه 85.

)46( ينظر ملء العيبة ج 5، �ض 85-84.
)47( ملء العيبة ج 5، �ض 73.

)48( نف�صه، �ض 71.
)49( رحلة ابن ر�صيد ال�صبتي درا�صة وتحليل الدكتور اأحمد حدادي ج 1، �ض 134.
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جمالية الو�سية يف الرتاث العربي الإ�سالمي

درا�سة يف تالزم البعدين البياين والرت�سيدي

يف و�سية علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه اإىل ولده احل�سن)1(

عبدالف�ضيل اإدراوي)*(

1 - الو�شية: اإمكانات البالغة واإ�شكاالت الجن�س:
تعد الو�ضية من الأجنا�س التعبيرية ذات الح�ضور البين في التراث 
العربي الإ�ضالمي، فقد وظفها ال�ضيا�ضيون والفقهاء وال�ضعراء والمت�ضوفة 
والبالغيون وكتاب الأدب العام وغيرهم. وهي خطاب مرن وراجح، ترد 
في �ضورة الن�س المتكامل ذي البنية الم�ضتقلة، متخذة ال�ضيغة النثرية 
اأو المختلطة. وقد ترتحل فت�ضتدعى عن�ضرًا مكونًا لأنماط  اأو ال�ضعرية 
قولية مغايرة، قريبة منها، كالخطبة والحكمة والمثل والر�ضالة والكتاب 
التاريخي  كالخطاب  عنها،  بعيدة  اأو  الديني)2(،  والخطاب  والموعظة، 
وال�ضردي وال�ضيري.. اإلخ. كما اأنها تتعدد حجمًا ومو�ضوعات و�ضياقات، 

وترتبط باأو�ضاع ثقافية وتداولية تند عن الح�ضر. 
�ضادرة  تكون  فقد  المو�ضية؛  الجهة  بح�ضب طبيعة  الو�ضايا  تتنوع   
عن  ت�ضدر  وقد  المقد�ضة(،  والكتب  القراآن  )و�ضايا  غيبية  جهة  عن 
كو�ضايا  ب�ضرية  فوق  تجعلها  الغيبي  التاأييد  ل�ضمات  حاملة  ب�ضرية  جهة 
مح�س،  خطابي  بياني  اأدب���ي  �ضمت  ذات  وو�ضايا  والأن��ب��ي��اء،  الر�ضل 
كو�ضايا الأدباء وال�ضيا�ضيين والخطباء والحكماء، ثم الو�ضايا ال�ضعبية 

)*( باحث بجامعة عبدالمالك السعدي - كلية اآلداب - تطوان - المغرب.
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يغني  اأن  �ضاأنه  من  التنوع  هذا  وغيرهم.  لالأبناء  والأمهات  الآب��اء  من 
المقاربة التحليلية البالغية للو�ضية ويمنحها الكثير من الحيوية الدللية 

والتداولية.
الكتابة قديما،  لنمط  بع�ضهم قد عدها »�ضورة م�ضغرة  واإذا كان 
ومعبرة عن خا�ضية الأدب العربي وهو الإيجاز، بو�ضفه اأ�ضمى المطالب 
البالغية، واأكثرها �ضهادة على مراتب البيان« )3(، فاإنها اأكثر من ذلك، 
يمكن اأن تعد من اأبرز الروافد الموؤ�ض�ضة للكتابة الإبداعية في تاريخ النثر 
العربي. بالنظر اإلى كثرة انت�ضارها ودرجة ا�ضتهالكها، وتنوع اأ�ضكالها، 

وقدرتها على الت�ضلل اإلى مختلف الخطابات الأخرى.
اآثرنا في هذا المقال تحليل و�ضية الإمام علّي لولده الح�ضن،  وقد 
نظرًا ل�ضهرتها)4( من جهة، ولكونها ت�ضكل نموذجًا متكاماًل عن خطاب 
نف�ضية  لحظة  وليدة  ول  ارتجاليًا،  عفويًا  ق��وًل  لي�ضت  فهي  الو�ضية. 
بمكنونها.  للبوح  فبادرت  فنائها،  وقرب  الذات �ضعفها  فيها  ا�ضت�ضعرت 
واإيجاد  التغيير  تروم  قولية  ل�ضتراتيجية  خا�ضع  غائي،  خطاب  هي  بل 
غاياتها  عن  ف�ضلها  معه  يع�ضر  بما  اأح�ضن،  واقع  في  الأف�ضل  الإن�ضان 
والعامة، ل ترتبط  الطوال  الو�ضايا  اأنها من  الإقناعية. كما  الحجاجية 
بلحظة خا�ضة، ول بمو�ضوع محدد، ول تمثل نوعًا دون �ضواه، كاأن تكون 
الو�ضايا  مرتبطة ببرهة �ضيا�ضية خا�ضة، كما هو ماألوف في عديد من 
التي ت�ضبق الخروج اإلى المعارك اأو اإعداد المو�ضى للمواجهة اأو ال�ضفر اأو 

الإقدام على اأمر اجتماعي ما. 
ولقد قيلت هذه الو�ضية اإبان خالفة علي بن اأبي طالب - ر�ضي اهلل 
مليئة  وكانت مرحلة  بعد عودته  من حرب �ضفين.  وتخ�ضي�ضًا   - عنه 
بالمعاناة وال�ضطرابات، ب�ضبب حرب فر�ضت عليه �ضد فئة عري�ضة من 
الم�ضلمين، دفعتهم تاأويالُتهم واجتهاداُتهم اإلى �ضق ع�ضا الطاعة وقتال 
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وا�ضتمر  كثٌر.  اأنا�ٌس  �ضحيتها  ذهب  �ضعواء  حربًا  فكانت  واأتباعه.  علّي 
اأن تحمل الو�ضية  تاأثيرها طوياًل وعميقًا في نف�ضية المو�ضي. فال ريب 
اآثار هذا ال�ضياق التاريخي الجتماعي المرير، واأن تك�ضف عن ان�ضغالت 

الذات المو�ضية وهواج�ضها)5(.  
هذه المالمح البالغية العامة، بقدر ما ت�ضير اإلى غنى هذا النوع من 
الخطاب وحيويته، تنبئ عن هويته الإجنا�ضية غير الم�ضتقرة. فرغم اأن 
المو�ضي يعين مخاطبه: )من الوالد... اإلى المولود(، جاعاًل اأفق التلقي 
مح�ضورًا �ضمن دائرة الكتابة المت�ضلة بالذات، في عالقتها بمحيطها 
اأن ذلك يبقى معطى غير  اإل  التربوية التر�ضيدية،  الأ�ضري، وبوظيفتها 
اأجنا�س  مع  تداخله  اإلى  بالنظر  القول،  لهذا  الإجنا�ضية  للهوية  �ضابط 
اأخرى كالر�ضائل مثاًل، خا�ضة الر�ضائل الإخوانية، بما هي كتابة للذات 
في عالقتها بالمحيط الأ�ضري، ومحكومة بغايات تر�ضيدية مح�ضة. وفي 
الو�ضية،  دائرة  �ضمن  مادته  المتكلم  بتاأطير  ت�ضرح  ملفوظات  الن�س 
ْو َفِنيُت«)6(.  ْن اأََنا َبِقيُت َلَك اأَ كقوله: »َفَكَتْبُت اإَِلْيَك ِكَتاِبي ُم�ْضَتْظِهرًا ِبِه اإِ
الآن  اإَِلْيَك«)8(. لكن في  تي  يَّ ِبَو�ضِ و»َباَدْرُت  يَك..«)7(،  اأُو�ضِ ي  »َفاإِنِّ وقوله: 
ذاته ثمة ملفوظات عديدة مبثوثة في الن�س، ت�ضير اإلى ح�ضور خطابات 
الأمثال  اأدب  وخطاب  وال�ضيري،  والتاريخي  الديني  كالخطاب  اأخ��رى 
خطابات  كلها   وه��ي  الفل�ضفي.  الخطاب  وحتى  وال��دع��اء،  والموعظة 
ُت�ضتدعى ب�ضكل من الأ�ضكال في ن�س الو�ضية، فتفر�س على الباحث في 
البالغة النوعية لهذه الو�ضية، مراعاة هذا التداخل، وا�ضتح�ضار كونها 

مح�ضوبة على الكتابة المتحركة وغير الثابتة.  

2 - الو�شية بين الغر�س البالغي والبعد الجمالي:
يولي  خطابا  كونها  للو�ضية،  النوعية  البالغة  تجليات  م��ن  لعل 
تروم  لأنها  اأ�ضا�س،  مكون  الو�ضية  في  فالدللة  بالغة.  اأهمية  للم�ضمون 
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تحقيق التخليق، واإحداث التغيير في الواقع الخارجي، والدفع نحو تغيير 
ال�ضلوك والعزم على الفعل الإيجابي. فهي بمثابة د�ضتور متكامل ي�ضطره 
ى  المو�ضَ بع�ضمة  كفيلة  اأنها  يرى  التي  الق�ضايا  كل  نه  مِّ وُي�ضَ المو�ضي، 
من الزلل، ليعي�س في حياة المو�ضي اأو بعد فنائه، في و�ضع ماأمون من 
الحياة  مع  ال�ضراع  معركة  لخو�س  موؤهال  ويكون  الف�ضل،  اأو  النحراف 

واإكراهات الزمن، ب�ضورة ل ت�ضلمه  اإلى الندم والح�ضرة.
اأوامر ونواٍه، ودرو�س وعبر، وحكم واأمثال،  اإن الو�ضية في مجملها 
وتاأمالت في اأحوال الإن�ضان، والحياة والموت، والذات والآخر، وحقائق 
ويعمل على  متتابعًة ومكثفًة  ب�ضيغ مختلفة،  المو�ضي  يوجهها  متنوعة، 
ى  تجميع اأكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات، واإبالغها اإلى المو�ضَ
بق�ضد العتبار والنقياد. فهو ل يلزم نف�ضه الخ�ضوع لتنظيم َبيِّن ُمحَكم، 
اأو �ضارمة، بقدر ما ي�ضت�ضلم لحريته ولمنطق  تاأليفية م�ضَبقة  ول لروؤية 
كتابته الخا�س، ولمنطق مقام التو�ضية والتر�ضيد الذي يتيح له التحرك 
�ضمن م�ضاحة وا�ضعة ل�ضتيعاب كثير من الق�ضايا الإن�ضانية، يتم التذكير 

بها واإطالع المو�ضى عليها، بما هي غايات نبيلة مطلوبة.
ويمكن ح�ضر اأهم الق�ضايا الم�ضمونية لهذه الو�ضية في التعريف:

- بذات المو�ضي وتجربته العميقة في الحياة وما اأوقفته عليه من حقائق.
ى مولودا حدثا لم َيخبر الدنيا بعد، محكوما بمغريات واآمال  - بالمو�ضَ

مهلكة.
- بحقيقة الحياة وخطورتها، وما ت�ضتلزمه من تنبه وا�ضتعداد لما بعدها. 

- والتذكير بالتاريخ وباأخبار الأولين ل�ضتخال�س العبر والدرو�س. 
- واإ�ضدار المطالب والتو�ضيات، اأوامَر ونواٍه، وهي موؤطرة في مجملها 
والن�ضباط  وال�ضالح،  التقوى  تح�ضيل  ابتغاء   هو  عام  حد  �ضمن 

للخط الإلهي. وفي هذا المطلب العام اتجاهان اثنان: 
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 االأول: ابتغاء ال�ضالح الذاتي الفردي، عبر الذكر والدعاء والتزام 
العبادات والفرائ�س، والجتهاد في اإ�ضالح �ضاأن القلب.

المجتمع  لإقامة  والتحرك  المجتمعي،  اظل�ضالح  ابتغاء  الثاني: 
الإن�ضاني المثالي والرباني، الذي يكون في الفرد عن�ضرًا خيرًا ومفيدًا 

لالآخرين. ويكون فيه الولد مطَماأَّنًا عليه في عاجله واآجله. 
المو�ضوعات،  المو�ضي وهو يتحرك �ضمن حدود هذه  اأن  والالفت 
يرى  ما  وفق  الق�ضايا  فيعر�س  الحرية،  من  وا�ضعًا  هام�ضًا  لنف�ضه  يتيح 
تو�ضياته  ي�ضدر  فاأحيانًا  الولد.  اإل��ى  الر�ضالة  باإنفاذ  كفيل  نهج  اأن��ه 
التف�ضيل والتف�ضير  اإلى  متتابعة، يراكمها مجملة وعامة، واأحيانا يعمد 
الدقيق)حقيقة الحياة الدنيا-حقيقة الإن�ضان وحقيقة الطباع الب�ضرية 
الدعاء  - حقيقة  ال�ضابقة  والأمم  الأولين  اأخبار   - الم�ضهود  الواقع  في 
من  تبدو  ق�ضايا،  على  الكرام  مرور  يمر  واأحيانا  المراأة..(.  حقيقة   -
ويكررها  الق�ضية  يعيد  وقد  البعث..(.   - التوحيد  )ق�ضية  الم�ضلمات 
مرات متعددة )التقوى - خطر الموت و�ضرورة ذكره با�ضتمرار - خطر 
�ضوى  المو�ضي  يخ�ضع  ل  الأح���وال،  كل  وف��ي  الأي���ام..(.  وتقلب  الدهر 
لمنطقه الخا�س في الكتابة، ولحريته في القول والتاأليف على نحو يجعله  

موؤثرًا وفاعاًل.
، لي�س َهّم المو�ضي هّمًا اإبداعيًا مح�ضًا، لأن همه ال�ضتعداد  وفي كلٍّ
خال�ضة  وبتبليغه  بالولد  والعتناء  م�ضيره)9(،  في  والتفكير  للرحيل 

َتجاربه وتاأمالته في الحياة. 
م�ضتويات  للخطاب  ت�ضمن  عنا�ضر جمالية  تعدم  ل  الو�ضية  اأن  اإل 
مادة  الو�ضية  ا�ضتمرار  عوامل  من  لعل  بل  وال�ضتجابة.  المقبولية  من 
الجمالية  البيانية  بالعنا�ضر  تو�ضلها  النا�س،  بين  وحية  رائجة  تعبيرية 
-اإ�ضافة  فالن�س  والعقول.  الأنف�س  من  قريبة  تجعلها  التي  والإقناعية، 
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تغيير  المعلنة في  وبالرغبة  الخارجية،  التاأثيرية  بالغايات  ارتباطه  اإلى 
الإن�ضان - خطاب ل يمكن اإنكار بعده الجمالي التعبيري، بالنظر اإلى اأن 
الو�ضية عمومًا مرتبطة بالتجربة ال�ضخ�ضية لمنتجها. فهي ذات ن�ضيب 
من التعبير عن الحقيقة الإن�ضانية، عاملة على �ضياغتها وفق اختيارات 
تعبيرية �ضخ�ضية، ل تبخل بتوفير عنا�ضر الت�ضكيل، وبتفا�ضيل ال�ضياغة 
الح�ضنة، الكفيلة با�ضتنبات جمالية قابلة للو�ضف والتتبع، بمثل ما هي 
النف�ضي  كيانيه  على  وال�ضتحواذ  القارئ،  روح  اإلى  الت�ضلل  على  ق��ادرة 

والعقلي. 
3 - المو�شي )الوالد( و�شمة اال�شت�شعاف:

تحتل الأنا مكانة مهمة �ضمن ن�ضيج الو�ضية، لي�س بما هي ذات كاتبة 
ومنتجة للخطاب )فكتبُت اإليَك كتابي- فعهدُت اإليَك َو�ضّيِتي()10(، بل 
ي يوزع  بو�ضفها مكونًا بالغيًا ينه�س بوظيفة تاأثيرية في الن�س. فالمو�ضِ
عديدا من الملفوظات �ضراحًة و�ضمنيًا، ت�ضكل مجتمعة �ضورة عن ذاته، 
للخطاب،  داعمًا  المتلفظة عن�ضرًا  الذات  بموجبه هذه  تغدو  نحو  على 
ومانحة اإياه قدرًا من الم�ضداقية، بهدف �ضمان التاأثير واإيجاد م�ضلك 

اإلى نف�س وعقل المو�ضى. 
اإن ذات المو�ضي عن�ضر بالغي مقنع، ففي الن�س توزيع �ضمات عن 
المو�ضي ت�ضكل مجتمعة نموذجا عن �ضخ�ضية ن�ضية قادرة على التاأثير 
ومعاندًا  راف�ضًا  اأو  وموافقًا،  قاباًل  جماعة،  اأو  )ف��ردًا  المخاَطب  في 

ومعر�ضًا(.
العنا�ضر  مختلف  عن  تنف�ضل  ل  بالغية  بوظيفة  تنه�س  فالذات 
الن�ضية الأخرى، فتح�ضر بطابعها الموؤثر والفاعل في المخاطب، عبر 
اأ�ضلوب تجميعي ُتنتَخُب له في الن�س كلُّ �ضمات ال�ضعف والعبودية والتذلل 
والخ�ضوع، وكل �ضمات العتراف والت�ضليم المطلقين للقوة الغيبية. اإن 
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عميقة  اإن�ضانية  �ضمات  توؤلفها  وكلية،  �ضاملة  �ضورة  في  تت�ضكل  ال��ذات 
وموؤثرة، ي�ضند بع�ضها بع�ضا، لتخلق نموذجًا اإن�ضانيًا متميزًا ومثيرًا. 

خباياها،  وعرف  اأ�ضرارها،  واأدرك  الحياة  خبر  اإن�ضان  حيال  اإننا 
منعطفاتها،  من  منعطف  كل  عند  يقف  األغازها،  وحلل  معالمها  وق��راأ 
والعبر،  ال��درو���س  وي�ضتخل�س  بواطنه،  يدر�س  مثلما  ظ��واه��ره  يدر�س 
وي�ضوغ الحكم والأمثال، ويقدم خال�ضة التجارب الحقيقية التي عا�ضها 
واكتوى بنارها، ع�ضاها تكون نبرا�ضا هاديا، ونهجا قويما، ُيَبّلغ المو�ضى 

بّر الخال�س والنجاة. 
الُمْدِبِر  ماِن  ِللزَّ الُمِقرِّ  الَفاِن  الَواِلِد  »ِمَن  ا�ضتهاللي:  ففي ملفوظ 
اِعن  اِكن َم�شاِكِن المْوتى الظَّ ْنيا ال�شَّ امِّ ِللدُّ ْهِر الذَّ ِلْلُعْمِر الُم�ْشَت�ْشِلِم ِللدَّ

عْنها غداً..«)11(. 
ي�ضتهل المو�ضي بلفظة مبا�ضرة وحقيقية، لكنها ذات حمولة دللية 
اإن�ضانية ل تن�ضب، يتولد من حولها كثير من المعاني والإيحاءات)12(. 
ال�ضفقة  ومعاني  والحنان،  العطف  معاني  من  يالزمه  بما  ال��وال��د  فهو 
والرقة، ومعاني الرعاية المخل�ضة لالأبناء، حفاظا عليهم وحيطة لهم. 
المخيلة،  وتحرك  ت�ضتن�ضط  تقنية جمالية  الو�ضية  م�ضتهل  في  فاللفظة 
وتوجه المخاطب نحو اأجواء الطاعة والمتثال، وا�ضتح�ضار طقو�س الثقة 
والت�ضديق، واليقين المطلق فيما يقوله الأب، المعني بتو�ضيل الحقيقة 

وتربية الولد على قيم ال�ضدق وال�ضراحة وامتثال ال�ضلوك القويم. 
ولن�ضبة الو�ضية اإلى الأب بعد تاأثيري اإقناعي وا�ضح؛ فالكالم �ضادر 
من الأبوة ل من غيرها، لتتر�ضخ تفا�ضيل الو�ضية في ذهن وقلب الولد، 
فيعطيها اأهميتها، وينظر في  م�ضامينها وكلماتها. لأنها نابعة من قلب 

اأب رحيم، ل يبغي �ضوى الخير وال�ضالح للولد. 
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اأن  يفيد  الجن�س،  ا�ضتغراق  المفيدة  )ال(  ب�  التعبير  اأن  يخفى  ول 
المثالي  الوالد  عن  عامة  اإن�ضانية  �ضورة  تجريد  اإل��ى  ي�ضبو  المو�ضي 
في  وي�ضتعذب  اأبنائه  اأجل  من  يذوب  الذي  )الكامل(  الوالد  المطلق، 
في  وال�ضبر،  الت�ضحية  لمعاني  تر�ضيخًا  وعلَقمها،  الحياة  ُمرَّ  �ضبيلهم 

�ضبيل الأبناء.
لغويا  تج�ضيدا  الغائب،  حكم  في  نف�ضه  ي�ضع  المو�ضي  اأن  والالفت 
كان  واإن  فالوالد  الرحيل.  بحتمية  والتيقن  ال��زوال،  ا�ضت�ضعار  لحقيقة 
حا�ضرًا، ج�ضمًا في هذه الدنيا، فهو في حكم الغائب حقيقًة وب�ضيرًة، 
يعي�س مع الأموات، ويقيم بين اأهل القبور. بل اإن منظوره اإلى الم�ضتقبل 
محكوم اأي�ضا بمحددات نف�ضية عميقة، تختزل لديه الزمن، فيغدو على 
طوله، فترة ق�ضيرة، وي�ضير الزمن البعيد، زمنًا قريبًا ل يمتد لأكثر من 

ليلة واحدة )الّظاِعن عنها غداً(. 
وغمو�ضه،  امتداده  على  بكامله،  الم�ضتقبل  الغد  ا�شتعارة  وتبدو 
»الأفق  تنا�ضب  ودال��ة،  اإن�ضانية  ذاته  الوقت  في  لكنها  ماألوفة،  ا�ضتعارة 
�ضوؤون  الخبير في  المو�ضي  بوعي  المتوخى«)13(. وهي مبررة  النفعالي 
الحياة والدهر، الذي انق�ضى جل عمره، ويرى ال�ضنين تمر َمرَّ ال�ضحاب، 
ويعاين اأنقا�س الأمم ال�ضالفة، وي�ضكن بين اأطاللهم واآثارهم ، ال�ضاهدة 
على اأن الموت لم يميز بين هذا اأو ذاك. فالمو�ضي م�ضكون بحقيقة اأن 
الكل قد ارتحل ولبَّى داعي الموت، فكيف له وهو ال�ضاكن م�ضاكنهم اأن 
يطمع في بقاء اأو يغفل عن هذه الحقيقة المريرة؟ اإنه بحق لغد قريب، 
في  ل�ضير حتمي  واإن��ه  ال��ولدة،  منذ  ال��زوال  نحو  م�ضتمرة  لحركة  واإنها 

طريق هدم العمر، والتقدم نحو الآخرة. 
هذه الحقيقة العينية، تولد في الولد، وفي كل متاأمل، اليقيَن التامَّ 
ته وجبروته، والعتراف  بالزوال )الوالد الفان(، والإقرار للزمن بقهريَّ
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ال�ضت�ضالمي لقوته الجبارة. وهي دعوة �ضريحة لالإعرا�س عن زخارف 
الم�ضَت�ْضِلِم  للزمان،  )الُمِقرِّ  جاذبيتها:  تكن  مهما  ومغرياتها،  الدنيا 

ْنيا(.  امِّ للدُّ هر، الذَّ للدَّ
ومن الطريف التنويه اإلى اأن الملفوظ ال�ضتهاللي محكوم تركيبيا 
يت�ضدر  فالجار)ِمن(  ل��الأن��ا،  ال�ضت�ضالمي  المنظور  ه��ذا  يزكي  بما 
الملفوظات ويم�ضي عليها حكم الك�ضر، بما هو ت�ضريف تركيبي ل�ضمة 
فكثيرا  الو�ضية،  كل  على  تهيمن  بارزة  �ضمة  وهي  والخ�ضوع.  النك�ضار 
ما يعدل المو�ضي عن التعبير ب�ضيغ الرفع اأو الفاعلية، اإلى اأخرى يبدو 
معها مجرورا مك�ضورا خا�ضعا وتابعا. و�ضع يعمقه تراكم التجارب وعمق 
ْنَيا  ْنُت ِمْن اإِْدَباِر الدُّ ا َبْعُد َفاإِنِّي ِفيَما َتَبيَّ الطالع والتدبر في الوجود: »اأَمَّ
، َما َيَزُعِني َعْن ِذْكِر َمْن  ، َواإِْقَباِل االآِخَرِة اإَِليَّ ْهِر َعلَيَّ َعنِّي، َوجُمُوِح الدَّ
َد بِي ُدوَن ُهُموِم النَّا�ِس  �ِشَواَي، َوااِلْهِتماِم ِبما َوَراِئي، َغْيَر اأَنِّي َحْيُث َتَفرَّ

َرَفني َعْن َهَواَي..«)14(.  َهمُّ َنْف�ِشي، َف�َشَدَفِني َراأِْيي َو�شَ
ويترجم الأ�ضلوب هذا النك�ضار، من خالل التعبير عن الذات ب�ضيغ 
فهو  الحالت  جميع  وفي  المن�ضوب،  اأو  الم�ضاف  اأو  المجرور  ال�ضم 
ا�ضم تابع )ف�ضلة الكالم(، وغير فاعل. وحتى عندما ي�ضتعمل في موقع 
المو�ضول،  �ضلة  جملة  �ضمن  واقع  لأنه  بالجر،  محكومًا  يظل  الفاعلية 
م�ضاهمة  تبينُت(.  )فيما  بالفاء  الجر  موقع  في  وهي  لغيرها،  التابعة 
فنية في خلق ال�ضعور بالماأ�ضاة وتعميق نف�س ال�ضت�ضعاف وال�ضت�ضالم، 
وت�ضكيل مالمح من البكائية الدفينة، التي يتم ت�ضريفها عبر تواتر �ضور 
يت�ضخ�س  المو�ض�ي  اإن  التاأثير.  بالغ  تكوينًا  ت�ضاندًا  مت�ض�اندة،  جزئي�ة 
ويلوك  ُج��واَن��ه،  يمالآن  وال��م��رارة  الأ���ض��ى  م�ضت�ضعرا  الماأ�ضاة،  عظيم 
اإل على  انف�رط عقده،  قد  يلو�ي من عم�ر مدي�د  ول  والألم،  الم�ضا�ضة 

الح�ضرة والهم. 
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فها هي الدنيا قد اأدبرت وانزوت عنه، متنكبًة عنه، غير معترفة له 
ا�ضتع�ضى على �ضاحبه،  الجموح،  كالفر�س  والدهر  واأخل�س.  كافح  بما 
يقدر  ل  عاجز  المو�ضي(،  )الوالد  عليٌّ  هو  وها  يملكه،  اأن  ي�ضتطع  ولم 

على �ضيء. 
مقبلًة  الآخ��رَة  بتبيُِّنه  وتتعاظم،  الماأ�ضاة  تتعمق  اآخ��ر  جانب  ومن 
ور�ضم  ال�ضت�ضعاف،  �ضمات  تكثيف  في  جمالية  م�ضاَهمًة  فتبدو  نحوه، 
معالم ح�ضا�ضية اللحظة، وتجلية اأبعادها التاأثيرية وامتداداتها الإن�ضانية 
للحياة  اإخال�ضه  وفي  ومثابرته،  كدحه  كل  في  الإن�ضان  فكاأن  الخالدة. 
في  يتك�ضف  خ��ادع،  وهم  اأو  �ضراب  نحو  ماأخوذًا  كونه  يجاوز  ل  الدنيا، 
نهاية المطاف عن حقيقة الموت اإقبال الآخرة. حينئذ يفاجاأ المرء، ول 
اأعمق  الماأ�ضاة  َعزاٍء ول مفرَّ �ضوى ال�ضت�ضالم. فتكون  لنف�ضه من  يجد 

واأ�ضد، ويكون الحزن والبكائية اأمرًا مبررًا)15(. 
وفي هذا بعد تر�ضيد عام، قوامه التنبيه اإلى حتمية الن�ضغال بالنف�س 
وما ينتظرها، والتحذير من الدنيا وزخارفها الكاذبة، التي �ضرعان ما 
تنق�ضع وتذروها الرياح، يجد الإن�ضان نف�ضه وحيدًا �ضعيفًا في مواجهة 
بحرها  في  يتقلب  �ضواها،  ي�ضغله  ل  الذاتية،  ومرارته  الخا�ضة،  همومه 
اأن ي�ضتعد ويتهياأ قبل فوات  ول يملك عنها حوًل. فحري بهذا الإن�ضان، 

الأوان. 
ولعل لماأ�ضاوية التعبير في الو�ضية عموما، مبررات اأخرى خارجية، 
مت�ضلة بال�ضياق  التاريخي لإنجاز الو�ضية، فقد اأنجزت ب� )حا�ضرين(، 
المنطقة التي عاد اإليها علّي ر�ضي اهلل عنه، من حرب �ضفين، �ضد جي�س 
ي ليزال يلوك  ال�ضام بقيادة معاوية وعمرو بن العا�س. وقتئذ كان المو�ضِ
مرارة المواجهة التي فر�ضت عليه، وي�ضتح�ضر الدماء التي �ضالت)16(، 
ويرى النتائج الماأ�ضاوية لن�ضياق النا�س مع اأهوائهم واأطماعهم الدنيوية. 
النا�س،  ب�ضائَر  وراء مطامعها  واللهاث  الدنيا  اأعمت  كيف  يتاأمل  وكان 
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وكيف �ضربت الغ�ضاوُة على قلوب فئة عري�ضة، بايعت اختيارا، واألزمت 
نف�ضها الطاعة للخليفة، فاإذا بها ت�ضهر ال�ضيوف �ضده و�ضد اأتباعه. هذه 
ال�ضديدة  المرارة  الخطاب نحو عوالم  توجه  اأن  �ضوى  يمكن  الخلفية ل 

واأجواء الحزن والأ�ضى.     
- االإ�شفاق اأو الموجه العاطفي:

والقرابة،  النت�ضاب  بعالقة  ملفوظاته  يوؤطر  المو�ضي  اأن  والالفت 
و�ضفقة على  ت�ضتجلبه من خوف  وما  الأب��وة،  قوامه حرارة عاطفة  وبما 
ى )من الوالد..اإلى المولود()17(، )وجدُتك بْع�ضي، بل وجدُتك  المو�ضَ
ُكّلي، حتى كاأّن �ضيئًا لْو اأ�ضاَبك اأ�ضاَبني.. فَعناني من اأْمِرك ما يْعنيني 
مْن اأمِر َنْف�ضي()18(. فهو يجعل من عن�ضر القرابة اآليًة اإقناعية عاطفية، 
فيحظى  الأب��وي��ة،  القدا�ضة  من  ب�ضمات  مجلال  الكالم  بموجبها  يبدو 
بالت�ضديق والثقة المطلقة من لدن الولد، الذي يعد ومجرد �ضامع طيع، 

ينبغي اأن ينفذ ويقرر ويتبع التو�ضيات الأبوية. 
بل اإن هذه القدا�ضة يتم تمريرها للمخاطب العام اأو الغير، فما دامت 
وهي جديرة  بداهة،  �ضادقة  فهي  ولده،  اإلى  اأب  من  التو�ضيات موجهة 
بالثقة، نظرًا اإلى خ�ضو�ضية العالقة الوا�ضلة بين طرفيها؛ )حيُث َعناني 
فيق()19(. فال يمكن لكالم الوالد اإلى ولده  ِمن اأَْمرَك ما يعني الَوالَد ال�ضَّ

�ضوى اأن يكون حقًا وخيرًا في ذاته، ي�ضتوجب الت�ضديق واليقين.  
ي �ضاهدًا ذاتيًا؛ ذا �ضمات من ال�ضت�ضعاف والخ�ضوع،  فيغدو المو�ضِ
منذ  فالوالد  والإذع���ان.  الت�ضديق  نحو  المو�ضي  وعقل  م�ضاعر  توجه 
غنى  على  فهو  المقول.  ت�ضديق  يجلب  �ضاهد  اأجلى  الن�س،  م�ضتهل 
تجاربه وعلى �ضعة اطالعه وغزارة علومه، وعلى طول عمره ومعاي�ضته 
الكثير من الأ�ضناف الب�ضرية، وعلى خبرته بالحياة واأخبار الما�ضين، 
ينتهي به الأمر اإلى ال�ضت�ضالم ل�ضلطة الدهر والإقرار بقاهرية الزمان، 
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واليقين المطلق بالفناء، وينتهي اإلى نبذ الدنيا بما فيها والتخلي عنها. 
ى، وعلى المخاطب عموما، اأن يتخذه عبرة، فيغير من  فوجب على المو�ضَ
�ضلوكه ويت�ضرف في الحياة وفق ما يقود اإلى النجاة وال�ضالمة، ل اإلى 

الح�ضرة والندامة.
ى )الولد( و�شمة التخويف: 4 - المو�شَ

ى( امتدادًا ل�ضورة المو�ضي في الن�س،  ت�ضكل �ضورة الولد )المو�ضَ
الو�ضية  اإن  بل  ُكلِّي()20(.  َوَجْدُتَك  َبْل  ي،  َبْع�ضِ فهو جزء منه: )َوَجْدُتَك 
عبر  عنه،  مثالية  �ضورة  الولد  جعل  في  الوالد  رغبة  من  بوحي  تنجز 
تح�ضينه �ضد ما يتهدده من مخاطر، وما يحيق به من مكر �ضيء. فهو 
محط اهتمام وتعهد من الوالد، لأنه واقع قرينه في ال�ضعف والعجز اأمام 
�ضلطة الزمن القاهر، مهدد بما يوجب الأ�ضى والمرارة في نهاية الرحلة: 

اَبنِي، وَكاأَنَّ المْوَت َلْو اأَتاَك اأَتاِني()21(.  اَبَك اأَ�ضَ )َكاأَنَّ �َضْيئًا َلْو اأَ�ضَ
بالروؤية  محكوم  للمو�ضي،  العميقة  الخبرة  منظور  من  ر  ي�ضوَّ فهو 

الماأ�ضاوية المتولدة عن اإدراك كنه الحياة وحقيقة فعلها في المرء: 
َقْد  َم��ْن  اِلِك �َشبيَل  ال�شَّ ُي����ْدِرُك،  اَل  َم��ا  ��ِل  ال��ُم��وؤَمِّ ال��َم��ْول��وِد  اإَِل���ى   ..«
نيا،  ِة الَم�َشاِئِب، َوْعبِد الدُّ اِم، َوَرميَّ َهلََك، َغَر�ِس االأَ�ْشقاِم، َورِهيَنِة االأَيَّ
َوتاِجِر الُغروِر، وَغريِم الَمناَيا، َواأَ�شيِر الَمْوِت، وَحليِف الُهموِم، وَقريِن 

َهواِت، وَخليَفِة االأَْمَواِت«)22(.  ريِع ال�شَّ ِب االآفاِت، َو�شَ االأَْحَزاِن، وُن�شُ
في هذه الملفوظات يتم ح�ضر المو�ضى بين لحظتي الولدة والموت، 
حدين متقابلين ومتالحقين �ضديا؛ )المولود...االأموات(، تج�ضيدًا فنيًا 
المه�ولة.  وقب�ضتها  مديونيتها  �ضمن  ووقوعه  الموت،  ل�ضلطة  لخ�ضوعه 
اعتبارًا()23(،  اأو  )حقيقًة  ال�ضغير  والمولود  الم�ضت��ضعف،  الكائ�ن  اإنه 
في حاجة ما�ضة اإلى الرعاية والتعهد والتر�ضيد العاجل، لأنه مهدد بكل 

الم�ضائب، وتحيق به الآفات والأخطار من كل جانب.
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وترافقه  عليه،  تن�ضب  باأربع ع�ضرة �ضفة،  ى مخ�ضو�س  المو�ضَ اإن 
منذ الولدة، كا�ضفة عن حقيقته الإن�ضانية، كائنا مخوفًا عليه، م�ضتوجبًا 
التدخل العاجل والمخل�س، لأنه مهدد بما قاد الوالد قبله اإلى ال�ضت�ضالم 
في  بكونه  اإ�ضعار  الغائب،  ب�ضيغة  التعبير عنه  وفي  بالهزيمة.  والإق��رار 
�ضعيدًا  اأو عا�س لهيًا،  بدا حرًا طليقًا،  واإن  والمفقودين،  الموتى  عداد 

وادعًا. 
وا�ضحة؛  تاأثيرية  له غايات  ُي�ضتخدم معجم مخيف،  الملفوظ  وفي 
)هلك - الأ�ضقام - رهينة - رمية - الم�ضائب - غريم - المنايا - اأ�ضير 
- الموت - الهموم - الأحزان - الآفات - �ضريع - الأموات(. فهو معجم 
يوجب النتباه والحذر، وينبه اإلى �ضرورة اأن يوؤخذ الكالم  على محمل 
الجد الذي لي�س معه هزل؛ فلي�س ثمة من اأمر ُيخ�ضى، ول من اأمر جلل اأو 
حدث عظم خطره، اإل وهو ي�ضتهدف هذا المخلوق ال�ضعيف. فهو يواجه 
حربًا مهلكة، تتعدد مظاهرها، م�ضنونة عليه من جهات �ضتى؛ فمعركة 
الم�ضتحيلة  والأماني،  الآم��ال  وراء  ان�ضياقه  عبر  وداخله)24(،  ذاته  في 
اآمال  اأمامه  اأدرك ماأمول انفتحت  الإدراك والتحقق جميعها، لأنه كلما 
جديدة، ول يكاد يقطع عقبة اإل وتواجهه عقبات. وهو محارب من الأيام، 
واقع في حكم الرهينة الموؤقتة لها، و�ضرعان ما �ضوف ت�ضترجعه، لأنها ل 
تتخلى اأو ت�ن�ضى مطلوبها، وهو في معركة م�ضتمرة مع الم�ضائب والآفات 
المحدقة، وكلها معارك ت�ضبق اأو ت�ضلم اإلى المعركة الكبرى وهي الموت. 
ول تخفى اأهمية ال�ضتعارات الموظفة، ودورها في اإحداث التاأثير، 
والقدرة على النفوذ اإلى عمق المخاطب، نظرا اإلى عدم انح�ضار قيمتها 
في جانبها اللغوي، وامتدادها لتتنا�ضب و»الأفق النفعالي المتوخى«)25(. 
بال�ضعف  التح�ضي�س  وابتغاء  التخويف،  ب�ضمات  محكوم  الأف���ق  ه��ذا 
والإ�ضعار بالحاجة اإلى التر�ضيد. فاإ�ضافة اإلى تحكم الجر في التركيب، 
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وهيمنته على كل الملفوظات )اإلى المولود..(، واإجراء حكم الجر على 
بما  ال�ضورة(،  الواقع مجرورًا في م�ضتهل  المولود، )ال�ضم  كل �ضفات 
يغرف  الت�ضوير  اأن  نجد  وال�ضعف،  النك�ضار  ل�ضور  فنية  ترجمة  يبدو 
التي  العامة  ان�ضجامًا مع ظالل ال�ضورة  الماأ�ضاة،  في عمومه من حقل 
اأ�ضير   - الحرب  )رهينة - رمية  الحياة. فمعاني  المو�ضي عن  خبرها 
- �ضريع - الأموات... اإلخ(، تبدو اآخذة بكيان المولود نحو اآفاق مخيفة 
ومرعبة، تقت�ضي اأن يرّق لها القلب ويخ�ضع لها، فيقبل الن�ضائح ويهتدي 

بها.
وتوليد  التهويل  تعمد  من  مزيدًا  الإف��راد  �ضيغة  اعتماد  في  ولعل 
الموؤّمل   - )المولود  مفرد:  وهو  التعدد،  مقابل  في  وحيد  فهو  الخوف؛ 
ال�ّضالك - غر�س - رهينة - رمّية - عبد - تاجر - غريم - ن�ضب   -
)الأ�ضقام  الجمع؛  ب�ضيغة  م��ه��ددات  مقابل  في  خليفة(،   - �ضريع   -
-الأيام-الم�ضائب - المنايا - الهموم - الأحزان - الآفات - ال�ضهوات 
- الأموات(. كل ذلك ي�ضاهم في تج�ضيد ال�ضعف الب�ضري، وي�ضعر الذات 
بالخطر الوجودي. فيح�ضل الإقناع التام با�ضتحالة النجاة اأو النت�ضار. 
المحيط  من  منتزعة  عموما  ال�ضتعارية  الملفوظات  اأن  والالفت 
والنا�س. فهو  الواقع  المو�ضي نف�ضه عن  الماألوف، ومما يعرفه  الب�ضري 

يعلم جيدا مدلولت الحرب ونتائجه
ا المفجعة، ويدرك جيدًا ظالل حالة ال�ضجن والرهن، ودقة الإ�ضابة 

بال�ضهم.
المخيفة،  القاهرة  القوة  �ضورة  في  الزمن  يظهر  المو�ضي  وليفتاأ 
التي ل يمكن اأن ُيوؤَْمن بط�ُضها اأو ُي�ضَلم من �ضطوتها، حقيقة ينبغي اأن ل 
يع�ضَو عنها المولود. بما يبدو نهجًا بالغيًا يروم تخ�ضيع الذات والدفع 
الأ�ضياء،  حقيقة  لإدراك  التعمق  من  مزيد  وتحري  العتبار،  نحو  بها 
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»اأَْح��ِي  الوجود:  من  الحكمة  معدن  وتح�ضيل  المعرفة،  يقين  واكت�ضاب 
ِبالِحْكَمة،  ْرُه  َوَن���وِّ ِبالَيقيِن،  ِه  َوَق��وِّ هادِة  ِبالزَّ َواأَِم��ْت��ُه  ِبالَمْوِعَظة،  َقْلَبَك 
ْرُه  َوَح���ذِّ ْنيا،  الدُّ َفَجاِئَع  ْرُه  وَب�شِّ ِبالَفَناء،  وَق���ّرْرُه  المْوت،  ِب��ِذْك��ِر   ْ وَذلِّ
اَب َمْن كاَن  ْرُه ِبَما اأَ�شَ اِم..َوَذكِّ ْهِر، َوُفْح�َس َتَقلُِّب اللََّيالِي واالأَيَّ ْوَلَة الدَّ �شَ
ا  لين، َو�ِشْر في ِدياِرِهْم واآَثارِهْم، َفاْنُظْر ِفيما َفَعُلوا؟ َوَعمَّ َقْبلََك ِمَن االأَوَّ
ِة،  ِحبَّ االأَ َعِن  اْنتَقُلوا  َقِد  َتِجْدُهْم  َفاإِنََّك  َوَن��َزُل��وا؟  َحلُّوا  َواأَْي��َن  اْنَتَقُلوا؟ 

ْرَت َكاأََحِدِهم«)26(.  َوَحلُّوا َداَر الُغْرَبِة، َوَكاأَنََّك َعْن َقِليٍل َقْد �شِ
والتاأمل  العميق  النظر  ي�ضتوجب  ومخيفة،  قاهرة  ق��وة  فالزمن 
الدقيق، وي�ضتوجب العتبار بما فعله في الأمم ال�ضابقة، فقد حكم على 
واإن �ضولته ل تطاق، ول  الكل فجائعه.  واأذاق  بالفناء والزوال،  الجميع 
اإلى  المرء  محا�ضن  ح��ّول  تنّمر،  اأو  تنّكب  ف��اإذا  تحملها،  اأح��د  ي�ضتطيع 
م�ضاوئ، والف�ضائل اإلى نقائ�س. هذا الخطر الحقيقي  يختار له المو�ضي 
طريقا للمواجهة هو اإ�ضالح �ضاأن القلب وتذكيره وتخويفه، باإرجاعه اإلى 
لون. لذا فالمولود مطالب  الأوَّ اإليه  اآل  الواقع وتب�ضرته بالم�ضير الذي 
با�ضتح�ضار الحقيقة التي ل محيد عنها: »َواْعلَْم اأَّنَك اإنما ُخلقَت لالآخرِة 
نيا، وِلْلفنِاء ال ِللبقاء، َوِلْلَمْوِت ال ِلْلحياِة، َواأَنََّك في َمْنِزَلِة ُقْلَعٍة  ال ِللدُّ
َوَداِر ُبْلَغٍة، وطريٍق اإلى االآخرِة، واأنَّك طريُد المْوِت الذي اَل َيْنُجو ِمْنُه 
اأَْكِثْر  َهاِرُبه، َوال َيُفوُتُه طاِلُبه، والُبدَّ اأنَّه ُمدِرُكه، فكْن ِمْنه على َحَذٍر، 
اإَِل��ْي��ه..َوال  المْوِت  َبْعَد  َعلَيه، وُتْف�شي  َتْهُجُم  َما  وِذْك��ِر  المْوِت  ذْك��ِر  ِمْن 
اأكثر من  لي�س  فهو  كانت  هذه حاله  فمن  َفَيْبَهَرك«)27(.  َبْغَتًة  َياأِْتَينََّك 
وديعة مردودة اإلى اأهلها، وهو في مواجهة الموت م�ضير ومجبر: »َواْعلَْم 
ُتُه اللَّْيَل َوالنََّهاَر، َفاإِنَُّه ُي�َشاُر ِبِه َواإِْن َكاَن َواِقفاً،  َيِقيناً اأَنَّ َمْن َكاَنْت َمِطيَّ

ْن كاَن ُمقيماً َواِدعاً«)28(. َوَيْقَطُع الم�َشاَفة َواإِ
ولأن المو�ضي يدرك اأن ولده ل يمكنه اأن يعي�س بمعزل عن النا�س، 
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واأن وجوده محكوم بمعا�ضرتهم ومعاي�ضتهم، لزم اأن يطلعه على حقائقهم 
المخيفة هي الأخرى، وحقيقة العالقات الجتماعية المرعبة التي تربط 
فيما بينهم، واأن يعرفه طباع النا�س في مواجهة المغريات والملذات التي 
ل ي�ضلم من النغما�س في بحرها اإل القليل. وفي هذا ال�ضاأن يركز المو�ضي 
على الجوانب ال�ضلبية في المجتمع، وينتقي ال�ضفات ال�ضلبية التقبيحية 
الدنيا:  الحياة  الم�ضروط على  الإقبال غير  التنفير من  �ضاأنها  التي من 
ُكُل  َوَياأْ َبْع�شاً،  ها  َبْع�شُ يِهرُّ  �َشاِريٌة،  و�ِشباٌع  َعاِويٌة،  ِكاَلٌب  اأَْهُلها  »َفاإِنََّما 
ُمْهَملٌة  واأُْخرى  لٌَة،  ُمَعقَّ َنَعُم  كبيُرها �شغيَرها،  َوَيْقَهُر  َذليلَها،  َعزيُزها 
لْي�َس  َوْع��ٍث،  ِب��واٍد  َعاَهٍة  �ُشروُح  َمْجهوَلَها،  وَرِكَبْت  ُعُقوَلَها،  اأَ�َشلَّْت  قْد 
العَمى،  ْنيا طريَق  الدُّ بهُم  �َشلَكْت  ُي�شيُمها،  ُم�شيٌم  َيقيُمها، وال  راٍع  لها 
َوغِرقوا في  َحْيَرتها  فَتاهوا في  الُهدى،  مَنار  باأْب�شاِرهْم عْن  واأََخ��َذت ِ
ِنْعَمتها واتََّخُذوها َربًّا، َفِلِعَبْت بهْم َولِعُبوا بها، َوَن�ُشوا َما َوَراَءها ُرَوْيداً 
الُم، َكاأَْن َقْد َوَرَدِت االأَْظعاُن، ُيو�ِشُك َمْن اأَ�ْشَرَع اأَْن َيْلَحَق«)29(.  ُي�ْشِفُر الظَّ
�ضورة  عبر  الحيوانات،  دائ��رة  �ضمن  النا�س  ح�ضر  كيف  فنالحظ 
قاتمة عن �ضلوكاتهم وعالقاتهم. �ضورة �ضلبية محكومة بال�ضر المتاأ�ضل 
المفتر�ضة  الحيوانات  بمثابة  ي�ضبحون  اإنهم  حتى  النا�س.  طباع  في 
الأه��واء  فيهم  وتتحكم  والمعنوية،  الأخالقية  القيم  يفتقدون  عندما 
وت�ضلب  الب�ضر،  تم�ضخ  ماأ�ضاوية عنيفة،  اأنها �ضورة  والالفت  والمطامع. 
عن الإن�ضان اإن�ضانيته، وتح�ضره �ضمن جن�س البهيمية وما تحيل اإليه من 
�ضيادة منطق الغلبة والبط�س. وهو اأ�ضلوب تقبيحي منفر، يدفع بالمتلقي 
نحو دهاليز القتامة المرة، وي�ضعه �ضمن اأجواء الت�ضنيع المخيف، الذي 
يحرك النفو�س والعقول نحو الفعل الإيجابي، والعزم على تغيير ال�ضلوك 

نحو الح�ضن واجتناب القبيح.  
واإيراد  والنواهي،  الأوام��ر  من  يكثر  اأنه  يدرك  المو�ضي  اإن  وحيث 
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للت�ضويق  �ضمانًا  الإغ��راء،  اآلية  اإل��ى  يلجاأ  فيها،  هزل  ل  التي  الحقائق 
ق�ضايا،  اإلى  الولد  نظر  بلفت  توجيهاته  فيوؤطر  الإقبال.  على  وتحفيزا 
الخيُر فيها اأظهُر من ال�ضر، والنيُل فيها اأكثر احتمال واإمكانا. فالو�ضية 
عموما قائمة على اإغراء المولود بالخال�س من خطر الم�ضير الماأ�ضاوي 
القادم، ب�ضرط اقتفاء اأثر التوجيهات والإر�ضادات. فهو �ضبيل ي�ضلم اإلى 
تبرئة الذمة والطمئنان اإلى النجاة. فمهما يكن عظم النحراف وهول 
التَّْوَبِة،  ِمَن  اأَ�َشاأَْت  اإْن  َيْمَنْعك  اأبدا، »لْم  التوبة مفتوح  الجرم، فاإن باب 
َولْم  الَجريَمِة،  ُيَناِق�ْشَك في  َولْم  االإَِن��اَب��ِة،  َقُبوِل  َعلَْيَك في  ْد  ُي�َشدِّ َوَل��ْم 

ْحَمِة«)30(.  ُيوؤِْي�ْشَك ِمَن الرَّ
هذه الآلية تتنا�ضب والروؤية العامة المتحكمة في البرنامج التخليقي 
متقابلين  حدين  تالزم  على  قائمة  مجملها  في  فالو�ضية  للمو�ضي)31(. 
تقابال �ضديا؛ حد �ضلبي محذور منه )ال�ضعف، الفقر، الخوف، الهوى، 
وحد  الإ���ض��اءة..(،  الظلم،  الخطاأ،  ال�ضك،  الجهل،  العبودية،  الغفلة، 
ال�ضالح،  ال�ضتقامة،  الطمئنان،  النيل،  )الر�ضد،  من�ضود:  اإيجابي 
التوبة، الإيمان، العلم والمعرفة، الخير، الحب..(. ور�ضالة الو�ضية هي 
الم�ضاهمة في محاولة اإنقاذ المو�ضى والأخذ بيده اإلى الحد الإيجابي، 

ى ونجاته.  حدًا مغريًا، يحقق �ضالمة المو�ضَ

5 - الو�شية والبعد الحجاجي:
على  مرتكزة  الو�ضية  بالغة  خ�ضو�ضية  اأن  تبين  الحد  ه��ذا  اإل��ى 
دعامة الذات المو�ضية، بما هي مكون ن�ضي يت�ضكل عبر �ضمات جمالية 
دقيقة ومتخيرة، ل تنف�ضل عن ال�ضتراتيجية العامة للو�ضية. ثم دعامة 
توؤلفه �ضمات ن�ضية تنه�س من جانبها  المو�ضى بو�ضفه عن�ضرًا ن�ضيًا 
ل  دعامتان  وهما  الو�ضية.  غايات  عن  منف�ضلة  غير  جمالية  بوظائف 
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يمكن ف�ضلهما عن عن�ضر ثالث قوامه الحجج البالغية والأ�ضلوبية. 
فالو�ضية ككل خطاب ب�ضري فيه »ال�ضكل والمحتوى متفاعالن« )32(، 
حالت  وبتوليد  التاأثير،  في  المو�ضي  برغبة  محكومة  ن�ضية  بنية  تبدو 
�ضعورية في المخاطب تدفعه نحو ال�ضتجابة والقبول، والعزم على تغيير 
ال�ضلوك. فالزم اإذن اأن يعتمد المو�ضي »خططا وا�ضتراتيجيات مدبرة، 

ويعمد اإلى اأ�ضاليب خا�ضة، تكون كفيلة بتحقيق ما ين�ضده«)33(. 
الأخالقية  القيم  من  جملة  تمرير  في  الرغبة  الو�ضية  جوهر  اإن 
العملية  الوظيفة  وبمقت�ضيات  بالطلب،  مرتبطة  يجعلها  ما  وال�ضلوكية. 
والنفعية المطلوبة في الأدب منذ القديم. فهي خطاب تاأديبي تر�ضيدي 
من  للمو�ضى  تنبيها  الأعمال،  �ضالح  نحو  ويحفز  الف�ضائل،  على  يحث 
في حياة  وفالحه  فوزه  اإلى  معها  ُيطماأَن  �ضياغة  ل�ضياغته  الغفلة)34(، 
المو�ضي وبعد موته؛ )اإِْن اأَنا َبِقيُت َلَك اأَْو َفِنيت()35(. هذه ال�ضياغة ل 
ى نحو التزام حالة التقوى في معناها  تخرج في الن�س عن دفع المو�ضَ
ِتي َتْقَوى اهلِل،  يَّ َليَّ ِمْن َو�ضِ الدقيق: »َواْعَلْم يا ُبَنّي اأَنَّ اأََحبَّ َما اأَْنَت اآِخٌذ ِبِه اإِ
ْهَبِة  ُه اهلُل َعَلْيك«)36(، ».. ِفي َطَلِب َطاَعِته، َوالرَّ ار َعَلى َما َفَر�ضَ واِلْقِت�ضَ

ِمْن ُعُقوَبِته«)37(. 
لكل  اإر�ضاديًا  »د�ضتورًا  عامًا  خطابًا  الو�ضية  هذه  اإل��ى  نظر  ولقد 
العام،  الخطاب  م�ضتوى  اإلى  بها  يرتقي  ما  اإن�ضان«)38(،  لكل  بل  م�ضلم 
الم�ضتلزم ت�ضخير كل العنا�ضر الحجاجية الممكنة، والكفيلة بتحقيق ما 
يرام من التاأثير والإقناع. هذه العنا�ضر تظل في مجملها موؤطرة �ضمن 
والحجة  اإنجازه  المطلوب  الفعل  اأو  والنتيجة«،  »الحجة  ا�ضتراتيجية 
اإذعان المخاطب  اإلى  التو�ضل  الباعثة عليه والمبررة له)39(، رغبة في 
الخا�س والعام معا. وهي ا�ضتراتيجية ت�ضندها اأنواع من الحجج البالغية 
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والأ�ضلوبية.
4-1 - الو�شية والتنويع في الحجج:

 اأ( �شلطة التجربة:
ر المو�ضي باأن الن�ضائح التي يوجهها اإلى المولود هي خال�ضة  يَذكِّ
عمر مديد من التجارب والمعاي�ضة الحقيقية للق�ضايا والأحداث، وناتجة 
عن طول تاأمل وتدبٍر لالأموِر. فتكون توجيهاته حائزة قيمتها من جانب 
ما ل�ضاحبها من تجربة في الحياة؛ )اإِّني َواإْن َلم اأَُكْن ُعّمْرُت ُعُمَر َمْن 
َو�ِشْرُت في  اأَْخباِرِهم،  ْرُت في  َوَفكَّ اأَْعماِلهم،  َنَظْرُت في  َفَقْد  َقْبلي،  َكاَن 
ّني بما اْنَتهى اإليَّ ِمن اأُموِرهم َقْد  اآَثاِرهم، َحتَّى ُعْدُت َكاأََحِدِهْم، َبْل َكاأَ
ْفَو َذلك ِمْن َكَدِره، َوَنْفَعُه ِمْن  ِلهم اإلى اآِخرهم، َفَعَرْفُت �شَ ْرُت َمع اأَوَّ ُعمِّ
�َشَرِره()40(. فاأمور التجربة والمعاي�ضة وال�ضبق العمري توظف ب�ضفتها 
حجة مقنعة وداعمة لوجهة نظر المو�ضي، ت�ضفي على القول قيمة تجعله 
محط ثقة زائدة. لأنه وليد طول تاأمل وتفكر، وناتج عن تتبع دقيق لأخبار 
بين  واع  تمييٍز  وعن  واآثارهم،  اأحوالهم  في  ثاقب  نظر  وعن  ال�ضابقين، 
ال�ضار والنافع. فما يعر�س على المو�ضى هو خال�ضة الأ�ضياء وم�ضفاها 

ونخيلها. فهو ل محالة مقبول ومرغوب فيه ومنزوع اإليه. 
هذه التجربة المعرو�ضة على المو�ضى تغنيه عن كل تكلف اأو مغامرة 
َوَتْجِرَبَته،  ُبْغَيَته  التََّجاِرِب  اأَْه��ُل  َكَفاَك  َقْد  َما   ..( النتائج  معلومة  غير 
َفاأََتاَك  التَّْجِرَبة،  ِعاَلِج  ِمْن  لَب، وُعوفيَت  الطَّ َموؤُوَنَة  ُكِفيَت  َقْد  َفَتُكون 
ِمْنُه()41(،  َعلَْيَنا  اأَْظلََم  ُربَّما  َما  َلَك  َوا�ْشَتَباَن  َناأِْتيه،  ُكنَّا  َما  َذِل��َك  ِمْن 
َظِر ِلَنْف�ِضَك - َواإِن اْجَتَهْدَت - َمْبَلَغ َنَظِري َلَك«)42(.  َك َلْن َتْبُلَغ ِفي النَّ و»اإِنَّ
تغدو  والم�ضفاة  الجيدة  �ضورتها  في  تلقى  التي  والحقائق  فالمعارف 

محبوبة ومطماأنا اإليها، لأنها �ضادرة عن جهة اأعلم واأغنى تجربة.
وتحوز هذه الحجة قيمتها الإقناعية من جانب اإ�ضعار الولد بالأتعاب 
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والم�ضقات التي خا�ضها اأهل التجارب كي يح�ضلوا ما ح�ضلوا عليه؛ فهم 
اأن  قد تعبوا وكدوا واجتهدوا )ولعلهم اأخطوؤوا كثيرًا(، حتى ا�ضتطاعوا 
اإليها. ولأن الولد تقدم له خال�ضات  يح�ضلوا على النتيجة التي و�ضلوا 
الحياة وتعر�س عليه جواهر المعارف من دون تكلف ول م�ضقة، رغم اأنها 
ويعتبر  ياأخذها  اأن  به  والجهد، فحقيق  الكد  و�ضنين من  ح�ضيلة جهود 

بها، �ضهلًة ي�ضيرًة، قد كفاه غْيُره موؤونَة طلبها اأو التعب لتح�ضيلها.  
ب( حجة القدوة:

يدعم المو�ضي خطابه باللتفات اإلى نماذج ب�ضرية تبدو قدوة ومثال 
مقنعا ينبغي اأن يعتبر بها الولد، لأنها تمثل النموذج في ال�ضالح والخير: 
�ُشوُل،  »َواْعلَْم َيا ُبَنيَّ اأَنَّ اأََحداً َلْم ُيْنِبْئ َعِن ال �ُشْبحاََنه َكَما اأَْنَباأَ َعْنُه الرَّ
ّلى اُل َعليه َواآِله، َفاْر�َس ِبِه َرائداً، َواإِلى النََّجاِة َقاِئداً«)43(. فالر�ضول،  �شَ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم، خير قدوة للولد، لأنه يمثل النموذج الأف�ضل في 
اإلى  على هديه طريقا  ال�ضير  يجعل  نحو  على  الإيجابية،  القيم  تج�ضيد 
ى  َم�شَ »..ما  ذريته:  من  وال�ضالحون  بيته  اأهل  وكذلك  والكمال.  الفوز 
نَُّهم لَم َيَدُعوا  اِلحوَن ِمْن اأَْهل َبْيِتك، َفاإِ لوَن ِمن اآباِئك وال�شَّ َعلْيِه االأَوَّ
ُهْم  َردَّ ُثمَّ  ر.  ُمَفكِّ اأَْنَت  َكَما  روا  َوَفكَّ َناِظر،  اأَْنَت  َكما  الأَْنُف�ِشِهم  َنَظروا  اأَْن 
فهوؤلء  ُيَكلَُّفوا«)44(.  لَم  ا  َعمَّ ْم�شاِك  َواالإِ َع��َرُف��وا،  ِبَما  االأَْخ��ِذ  ل��ى  اإِ َذِل��َك 
جميعهم قدوة في  ال�ضالح وح�ضن التدبر في �ضاأن التعامل مع الحياة 
الدنيا، على الولد اقتفاء اآثارهم، لي�ضمن النجاة والخال�س من مخاطر 

الدنيا وم�ضائبها.
منها  يجعل  الو�ضية  �ضياق  في  المتميزة  ال�ضخ�ضيات  ا�ضتدعاء  اإن 
مائزات؛  من  لها  ما  جانب  من  حجاجية،  طاقة  ذات  بالغية  و�ضائل 
)ح�ضن الإنباء عن اهلل - الريادة - القيادة اإلى النجاة - ح�ضن النظر 
والتميز  الرفعة  خانة  في  ت�ضب  جميعها  وهي  بذلك(.  والعمل  والتفكر 
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حجة  وتغدو  لالقتناع،  موجبة  قدوة  فتغدو  الإيجابية(،  )القيم  القيمي 
تمار�س �ضلطتها على وعي المخاطب، لأنها ذات �شهرة وانت�ضار . 

ولعل هذه الحجة تحوز قوتها الإقناعية من جانب �ضلطتها المعنوية، 
العربية  الثقافة  في  به  الُم�ضلَّم  من  لأنه  الوحي،  اأو  الغيب  دعامة  ومن 
الإ�ضالمية اأن الر�ضول، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واأهل بيته اأنا�س متميزون 
ولهم مكانة خا�ضة من�ضو�س عليها في �ضريح الن�س الديني. فا�ضتح�ضار 
اأ�ضخا�س القدوة في �ضياق الو�ضية يعد نهجًا حجاجيًا، ي�ضتغله المو�ضي 

لبناء المواقف من خطابه، و�ضوقها نحو الت�ضليم بالمطالب. 
كما اأن القدوة في الو�ضية تقترن بالفعل الح�ضن. فالر�ضول والآباء 
ال�ضالحون من اأهل البيت نماذج لئقة ومغرية، ب�ضفاتهم و�ضلوكاتهم ، 
للمحاكاة والقتداء بها. فهم حجج  التي هي قابلة  الح�ضنة،  وباأفعالهم 
اتجاه  في  والقناعات،  الأف��ك��ار  تغيير  نحو  دافعة  الن�س،  في  بالغية 

ت�ضدير ال�ضلوك ونقله اإلى المو�ضى )افعل ال�ضيء ذاته(.
وحقيقية،  واقعية  كونها  الو�ضية  ف��ي  ال��ق��دوة  خ�ضو�ضيات  وم��ن 
والتقليد، على عك�س  للمحاكاة  القابل  الممكن  فهي موؤطرة �ضمن حيز 
لتدعم  الخطاب  في  ت�ضتقدم  قد  التي  والخرافية،  الأ�ضطورية  ال�ضواهد 

الموقف ووجهة النظر المطروحة، من دون اأن تكون قابلة للمحاكاة. 
ج( حجة ال�شاهد: 

لخطابه،  ال��داع��م��ة  ال�ضواهد  م��ن  بعديد  كالمه  المو�ضي  يغني 
»بمثابة  فتكون  اإليه.  يلقى  ما  نحو  المو�ضى  ا�ضتمالة  في  والم�ضاهمة 
ال�ضامن للفعل المبتغى.. �ضاأنها �ضاأن حجة ال�ضلطة«)45(. ويتم التركيز 
ال�ضابقة  الأم��م  اإلى  المو�ضي  يلتفت  اإذ  التاريخي،  ال�شاهد  على  اأكثر 
َواْنِتَقاِلها()46(،  َوَزَواِلها  َوَحاِلها  ْنيا  الدُّ َعن  اأَْنَباأُْتَك  َقْد  ��ي  اإِنِّ  ، ُبَنيَّ )َيا 
وير�ضد م�ضائرها المفجعة بما هي حقائق واقعة ومر�ضودة ومتفق على 
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�ضدقيتها. فهي دليل مقنع وحجة قاطعة اأيَّ �ضكٍّ ب�ضاأن خطورة الموت، 
وحقيقة الدنيا المحكومة بالزوال والفناء. 

كما يح�ضر ال�ضاهد عن�ضرا محفزا على �ضرورة الختيار الح�ضن 
وابتغاء ال�ضالح وانتهاج التفكر والتب�ضر �ضبيال في الحياة:

َقْبلََك  َكاَن  اَب َمْن  اأَ�شَ ِبَما  ��ْرُه  َوَذكِّ يَن  اأَْخَباَر الما�شِ َعلَْيِه  »َواْعِر�ْس 
ا  َوَعمَّ َفَعلوا،  ِفيَما  َفاْنُظْر  َواآث��اِرِه��ْم،  ِدي��اِرِه��ْم  ِف��ي  َو���ِش��ْر  ِل��ي��َن،  االأَوَّ ِم��َن 
ِة، َوَحلُّوا  اْنَتَقُلوا َواأَْيَن َحلُّوا َوَنَزُلوا، َفاإِنََّك َتِجُدُهْم َقِد اْنَتَقُلوا َعِن االأَِحبَّ
َحِدِهْم«)47(. فعر�س الم�ضير  ْرَت َكاأَ َداَر الُغْرَبِة، َوَكاأَنََّك َعْن َقِليٍل َقْد �شِ
ى، لأنها  الذي اآل اإليه ال�ضابقون يعد قوة حجاجية ي�ضهل اأن يقبلها المو�ضَ
من الأحداث الما�ضية الناجزة التي ل يمكن نكرانها اأو التغافل عنه. اإن 
انتقال الأقوام ال�ضابقين وفناءهم، اأحداث واقعة وم�ضهود ب�ضحتها، ل 
يمكن اأن يرقى اإليها ال�ضك اأو الرف�س اأو العترا�س. وهي بذلك حقيقة 
المو�ضى،  لدن  من  والعتبار  التعاظ  ت�ضتدعي  دامغة،  وحجة  مقنعة 
اإليه  �ضبق  بما  لأنه محكوم حتما  واأفعاله،  �ضلوكه  يغير من  اأن  وت�ضتلزم 
لدار  والرتهان  الأحباب  ومفارقة  الحتمي  النتقال  اإليه؛  اآل  وما  غيره، 

الغربة والوحدة.
كما اأن حديث المو�ضي عن حقيقة الحياة الدنيا وا�ضت�ضغاره �ضاأن 
زخرفها ومتاعها الفاني، ودعوته الولد )المخاطب( اإلى عدم الغترار 
بها والحذر من مخاطرها وتقلباتها وانتهائها اإلى الزوال، تغدو جميعها 
الأحداث  ينتظم  الذي  الخيط  نف�س  تنتظم �ضمن  لأنها  اأفكارًا مقبولة، 
عليها  النا�س  قوتها من م�ضادقة  تكت�ضب  فهي حجة  ال�ضابقة.  والوقائع 
ومن ت�ضليمهم بمقت�ضاها، لأنها تحظى عند الجميع بالقبول والحتمال. 
َك  ُه َلْو َكاَن ِلَربِّ نَّ ومن ا�ضتخدامات ال�ضاهد التاريخي »َواْعَلْم َيا ُبَنّي اأَ
المو�ضي  يلفت  التوحيد  بحقيقة  فلالإقناع  ُر�ُضُله..«)48(.  لأََتْتَك  �َضِريٌك 
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اتفقوا جميعا  الأنبياء والر�ضل، فهم على كثرتهم  اإلى تاريخ  الولد  نظر 
اأنه من عند غير  ادعى  اأو  اأخبر  اأحدًا  اأّن  يثبت  ولم  الواحد،  الإله  على 
اهلل. فيلزم تبعا لذلك اأن ل ي�ضذ الولد عن الإقرار بهذه الحقيقة المتفق 
عليها. ويبدو هذا ال�ضاهد التاريخي في الوقت ذاته دليال عقليا مقنعا 
من جانب تالزمه مع نفي ال�ضريك. فثبوت الوحدانية هلل يقت�ضي الت�ضليم 
بتنزيهه عن كل �ضريك، والإقرار باأن الكون بما فيه ومن فيه من �ضنع 

وتدبير الواحد، واإل لظهر الختالف والتناق�س والف�ضاد.   
د( التمثيل:

الن�س،  في  لفتة  اإقناعية  اآلية  الت�ضبيهي  المثل  اأو  التمثيل  ي�ضكل 
فالوالد يمثل للحالت والمواقف باأخرى م�ضابهة يرى اأنها تنا�ضب �ضياقه 

الخطابي، وت�ضاهم في اإقناع المو�ضى. من ذلك: 
»َواإِنَّما َمَثُل َقْلِب الَحَدِث َكاالأَْر�ِس الَخاِلَيِة، َما اأُْلِقَي ِفيَها ِمْن �َشْيٍء 
اأجل تحمي�س  َقْلُبَك«)49(. فمن  َيْق�ُشَو  ْن  اأَ َقْبَل  ِب��االأََدِب  َفَباَدْرُتُك  َقِبلَْتُه، 
ن�ضائح  من  اإليه  يوجه  وم��ا  و�ضايا  من  اإليه  يلقى  ما  تقبل  نحو  الولد 
التربوي  للت�ضكل  وا�ضتعداده  التوجيه  تلقي  لقابليته  يمثل  وم��واع��ظ، 
يلقى  ما  كل  لقبول  الم�ضتعدة  الخالية  بالأر�س  والمعرفي،  والأخالقي 
واإذا  �ضاكلته،  من  هو  ما  واأثمرت  قبلته  ال�ضالح  فيها  األقي  فاإذا  فيها، 

األقي في الطالح قبلته واأعطت ثمارا ت�ضاكله.
الولد  اإ�ضعاره  جانب  من  الإقناعية  قيمته  يحوز  التمثيل  هذا  ولعل 
من  العناية  اإل��ى  ما�ضة  حاجة  في  وخ��ال،  ف��ارغ  عن�ضر  باأنه  )الحدث( 
لدن الآخرين، محتاج حتما اإلى التدارك لتجاوز حال الفراغ. وحيث اإنه 
مهدد في الالحق من مراحله العمرية، بق�ضوة القلب وبالخ�ضوع لتاأثير 
الآنية يكون  الوالد  لقبول توجيهات  ال�ضتعداد  فاإن  جهات غير ماأمونة، 
اأقوى. لأنها من جهة موثوقة وم�ضدقة بحكم العالقة الحميمة والعاطفية 
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ي بل َوجدُتَك ُكّلي - فعناني من اأمِرك ما يعنيني  بينهما )وجدُتك َبع�ضِ
مْن اأمر نف�ضي(. 

كما اأن في اختيار الأر�س �ضمن ن�ضيج هذا الت�ضبيه تعميقا للنف�س 
الإقناعي، لأنه يحيل المخاطب اإلى اأجواء الإنبات والخ�ضرار والإثمار، 
وغيرها من العمليات المغرية، التي تحفز المخاطب نحو تعديل ال�ضلوك 
والعزم على الفعل الح�ضن المنِتج. ومن ثمة فهو مدعو بداهًة اإلى قبول 

التو�ضيات، حتى تكون �ضخ�ضيته مثمرة ومفيدة. 
وي�ضرب المو�ضي مثاًل ت�ضبيهيًا ي�ضاهم هو الآخر في تحمي�س الولد 
ْنَيا  الدُّ َخِبَر  َمْن  َمَثُل  َما  »اإِنَّ الدنيا:  مع  التعامل  في  الختيار  ح�ضن  نحو 
يبًا، َوَجَنابًا َمريعًا،  وا َمْنِزًل َخ�ضِ مُّ َكَمَثِل َقْوِم �َضَفٍر َنَبا ِبِهْم َمْنِزٌل َجِديٌب َفاأَ
َفِر َوُج�ُضوَبَة المْطَعِم  ديِق َوُخ�ُضوَنَة ال�ضَّ ريق وِفراَق ال�ضّ َفاْحَتَمُلوا َوْعَثاَء الطَّ
ِلَياأُْتوا �َضَعَة َداِرِهْم َوَمْنِزَل َقراِرِهْم. َفَلْي�َس َيِجدوَن ِل�َضْيٍء ِمْن َذلَك اأََلمًا ول 
َمْنِزِلِهْم،  ِمْن  َبُهْم  َقرَّ ا  ِممَّ اإَِلْيِهْم  اأََحبَّ  �َضْيَء  َول  َمْغَرمًا،  ِفيِه  َنَفَقًة  َيَرْوَن 
يٍب َفَنَبا  َواأَْدَناُهْم ِمْن َمَحلِِّهْم. َوَمَثُل َمن اْغَترَّ بها َكَقْوم َكانُوا ِبَمْنِزٍل َخ�ضِ
ِمْن  ِعْنَدُهْم  اأَْفَظَع  َوَل  اإَِل�ْيِهْم  اأَْك��َرَه  �َضْيٌء  َفَلْي�َس  َجديِب،  َمْنِزٍل  اإِلى  ِبِهْم 

َلْيه«)50(. يروَن اإِ ُمَفاَرَقِة ما َكاُنوا ِفيه اإِلى َما َيْهجُموَن َعَلْيه َوَي�ضِ
ففي ال�ضورة توظيف للت�ضبيه التمثيلي، بما هو �ضاهد م�ضطنع)51(، 
يختلقه المو�ضي لتثبيت وجهة نظره في ذم الدنيا وتقبيح الإخال�س اإليها 
اأو اتخاذها غاية في حد ذاتها، وتحولها و�ضيلة ت�ضغل عن ال�ضتعداد لما 
بعدها، دفعا بالولد نحو ا�ضتخال�س العبرة وانتهاج ال�ضلوك القويم في 
بين  الم�ضابهة  على  »تقوم  حجة  اأو  اإقناعي  تمثيل  وهو  معها.  التعامل 
نهاية مماثلتها«)52(.  اإلى  بالنظر  اإحداهما  نهاية  ا�ضتنتاج  يراد  حالتين 
مغبة  من  والتحذير  الدنيا  ذم  اإل��ى  ت��وؤول  ا�ضتنتاجها  المراد  والنهاية 

الركون اإليها، والترغيب في ا�ضتغاللها لما بعدها.
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هذا التمثيل يجعل الولد في مواجهة حالين متقابلين تقاباًل �ضديًا:
- االأول: يمثل التجاه القويم الموؤدي اإلى ال�ضعادة والنجاة، وقوامه نفر 
لال�ضتقرار،  ت�ضلح  ل  عابرة  مرحلة  مجرد  الدنيا  الحياة  اأن  تيقنوا 
فعملوا لالآخرة وجعلوها ن�ضب اأعينهم، وا�ضتعدوا لها حقيقة وعمال، 
الم�ضاق  ويتحملون  اإك��راه،  كل  ويتحدون  �ضعب،  كل  ي�ضت�ضهلون  فهم 
ما  اإلى  الو�ضول  �ضبيل  في  والملذات،  المتع  كل  ويوؤجلون  والمتاعب، 

هو اأف�ضل.
- الثاني: يمثل التجاه المنحرف الموؤدي اإلى الخ�ضران والندم، وقوامه 
وا�ضت�ضلموا  اإليها،  وركنوا  الآنية،  ومتعها  بملذاتها  الدنيا  نفر غرتهم 
اإلى مغرياتها، وجعلوها غايتهم ومنتهاهم، ولم يعدوا �ضيئا لالآخرة. 

ف�ضعب على هوؤلء اأن يفارقوا ما هم فيه اإلى ما دونه.   
ورغم اأن التمثيل ل ي�ضرح بالختيار المطلوب، اإل اأن حجاجيته تتمثل 
في كونه »يج�ضد المحذر منه اأو المرغب فيه بما ل يح�ضل بغيره«)53(، 
وي�ضعر الولد ب�ضرورة اأن يح�ضم اأمره. خا�ضة واأن ما يجمع بين الأمرين 
هو حتمية الفراق. ويتعمد المو�ضي الإطناب في الت�ضوير عبر عمليات 

تف�ضيلية دقيقة تجعل ال�ضبيل الأقوم وا�ضحا بينا يغري بالتباع.
4-2 - الو�شية والتنويع في الحجج:

ت�ضكيل  في  الم�ضاهمة  الروافد  من  اآخر  رافد  �ضوى  الأ�ضلوب  لي�س 
التي  التاأثيرية  ال�ضبل  اأحد  حتما  وهو  الو�ضية،  لن�س  البالغية  الهوية 
ت�ضمن الإقبال على البرنامج التخليقي المن�ضود)54(. فاليفتاأ المو�ضي 
ي�ضتنفر كل العنا�ضر الأ�ضلوبية التي باإمكانها مد الخطاب بطاقة تو�ضيلية 
فعالة ومقنعة. بل يمكن القول اإن تفعيل الأ�ضلوب وتوجيهه لخدمة اأغرا�س 

المو�ضي يعد اأحد مالمح البالغة النوعية للو�ضية.
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اأ ( حجاجية الخبر واالإن�شاء:
مالمح  اأح��د  هو  الأ�ضاليب  في  التنويع  اأنَّ  تلم�س  اأْن  الي�ضير  من 
من  ي�ضتدعي  فالمو�ضي  الدرا�ضة،  مو�ضوع  للو�ضية  الخا�ضة  البالغة 
الأ�ضاليب ما يتنا�ضب والغايات الحجاجية المن�ضودة. فيوظف الأ�ضلوب 
اأن يكون المو�ضى على  الخبري لتو�ضيل المعرفة المبا�ضرة، التي يلزم 
ذكر منها. هذه المعرفة تقدم اأحيانًا ب�ضيغ مبا�ضرة وجاهزة، ترد في 
المو�ضي  ير�ضلها  )اأكثر من مائة حكمة ومثل()55(،  واأمثال  �ضكل حكم 
اأو ال�ضك فيها، وهي  اإر�ضال الم�ضلمات واليقينيات التي ل مجال لردها 
ترد غالبا في �ضورة اأخبار ابتدائية ل توكيد فيها، لأنها �ضادرة عن ذات 
خبرت الحياة، وعا�ضت التجارب، وا�ضتفادت من الحقائق اليقينية التي 
بموؤكد  طلبية  اأخبار  �ضورة  في  المعرفة  تقدم  واأحيانا  لردها.  ل مجال 
اأو  ال�ضاك  منزلة  المخاطب  لتنزيل  موؤكد،  من  باأكثر  اإنكارية  اأو  واحد، 
عن  والغفلة  الدنيا،  الحياة  لمغريات  ال�ضت�ضالم  لأن  للخبر.  المنكر 
مخاطر الدهر، وتجاهل تقلبات الأيام وفجائع الموت، تعد بمنزلة ال�ضك 
نحو  به  ودفع  للمخاطب،  تنبيه  فيه  الخبر  تاأكيد  اإلى  فاللجوء  والإنكار. 

القتناع والعزم على الفعل الح�ضن. 
وُيعتمد الأ�ضلوب االإن�شائي القائم على توجيه المطالب ب�ضكل مبا�ضر 
اأو ما يعبر عنه ب� »ال�ضتراتيجية الحجاجية الت�ضريحيًة)56(.  و�ضريح، 
من  الأمر)اأكثر  فعل  على  اأ�ضا�ضًا  القائمة  الإنجازية  الأفعال  باعتماد 

ت�ضعين مرة(، وفعل النهي )اأكثر من ع�ضرين مرة(.   
والالفت في الن�س اعتماد النداء بما هو اأ�ضلوب ي�ضاهم في تحقيق 
الطلب، فهو »توجيُه الدعوة للمخاطب، وتنبيٌه لالإ�ضغاِء و�ضماِع ما يريده 
المتكلم«)57(، يوّظفه المو�ضي توظيفًا ل ينف�ضل عن الغايات الإقناعية. 
ففي م�ضتهل الخطاب نراه ي�ضتخدم اأداة النداء للقريب؛ اأي بني )ثالث 
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َبْل  ي  َبْع�ضِ )َوَج��ْدُت��َك  النف�س؛  من  المخاطب  بقرب  اإ�ضعارا  م��رات(، 
َوَجْدُتَك ُكلِّي - َفَعَناِني ِمْن اأَْمِرَك َما َيْعِنيِني ِمْن اأَْمِر َنْف�ِضي - َعَناِني ِمْن 

ِفيَق(.  اأَْمِرَك َما َيْعِني الَواِلَد ال�ضَّ
فاعتماد النداء القريب يفيد الرغبة في تقريب الم�ضافة التوا�ضلية 
بين الطرفين، ومد المخاطب ب�ضحنات من التح�ضي�س بالقرب العاطفي، 
وو�ضعه �ضمن اأجواء نف�ضية، قوامها ا�ضت�ضعار القرب من الجهة المو�ضية، 
ليكون ما يرد عليه من توجيهات وتو�ضيات، مقبول ومحل ثقة وت�ضديق. 
الت�ضغير )ُبَنّي(  �ضيغة  يعتمد  الن�س  امتداد  على  المنادى  واأن  خا�ضة 

الدالة على التحبيب والتقريب معًا. 
المو�ضي  فاإن  للن�س،  الإقناعية  التاأثيرية  الغايات  مع  وان�ضجامًا 
فعند  بني )ت�ضع مرات(.  يا  البعيد؛  باأداة  النداء  اإلى  يعدل  ما  �ضرعان 
وفعال،  حقيقة  القريب  فينزل  )يا(،  ب�  يناديه  للولد  التو�ضيات  اإ�ضدار 
منزلة البعيد اعتبارًا، تنبيها اإلى عظمة ما يوجه اإليه من اأوامر ومطالب، 
واإ�ضعارا بج�ضامة هذه الم�ضوؤولية التربوية التخليقية، التي ل مجال فيها 
للمحاباة اأو الت�ضاهل. ول قرابة ممكنة بين الطرفين )ولو كانت َن�َضبية( 

اإل بالتزام التو�ضيات الربانية وانتهاج �ضبيل التقوى)58(. 
ويبدو اال�شتفهام متراجعًا في الو�ضية، ان�ضجامًا مع منظور المتكلم 
ليزال  ْهر(،  الدَّ ُمْقَتِبَل  الُعُمِر،  ُمْقِبَل  حدثًا،  )غ��ّرًا،  بو�ضفه  ى،  للمو�ضَ
المعارف.  واكت�ضب  الحياة  والتوجيه ممن خبر  التدارك  اإلى  في حاجة 
وقد ي�ضوغ المو�ضي اأفكاره في قالب ال�شوؤال، لكن ل يكون الغر�س منه 
مع  تن�ضجم  اإقناعية،  حجاجية  بوظيفة  ينه�س  واإنما  الجواب،  تح�ضيل 
�ضياق الو�ضية التاأثيري. فهو و�ضيلة بالغية وظيفته تحريك همة المو�ضى 
يُّ  ودفعه اإلى مزيد من التفكر والتدبر لكت�ضاف الحقيقة. من ذلك »َواأَ
فال�ضائل ل  ِبه؟«.  اأََخ��ْذَت  اأَْنَت  اإِْن  اهلِل  َوَبْيَن  َبْيَنَك  �َضَبٍب  ِمْن  اأَْوَث��ُق  �َضَبٍب 
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التخليق  �ضياق  في  ي��ورده  ما  بقدر  �ضوؤاله،  عن  ج��واب  تح�ضيل  ينتظر 
والدعوة اإلى التقوى ولزوم اأمر اهلل والعت�ضام بحبله. 

وقد يرد ال�ضوؤال اأحيانا في �ضياق الحديث عن الما�ضي؛ ).. فانظر 
اإف��ادة  اإل��ى  الطلب  من  فيتحول  وَن��َزُل��وا؟..(  َحلُّوا  واأَْي���َن  انَتَقُلوا؟،  ا  عمَّ
بدل  التعليم  وتحقيق  المعرفة  تو�ضيل  في  وي�ضاهم  والإخبار،  التقرير 
الطلب. ان�ضجامًا مع منطلقات المو�ضي، طرفا معلما وم�ضدرًا للمعرفة 

و�ضاحب ال�ضبق والتجربة، في مقابل متلق حَدث ِغرٍّ ي�ضتوجب التعليم. 
ب( حجاجية االإيقاع:

اأو  المر�ضل،  النثر  ا�ضتراتيجية  تنتهج في مجملها  الو�ضية  اأن  رغم 
اأنها ل تعرى في  الكتابة الحرة التي ل تلتزم بقيود تاأليفية �ضارمة، اإل 
التاأثير  خلق  في  جانبها  من  ت�ضاهم  اإيقاعية  مالمح  من  كثيرة  مواطن 
فال�شجع في الن�س مثاًل، ل يقف عند حدود  الجميل وتحقيق الإقناع. 
اأو التزام القيود ال�ضوتية المطربة، بل يوؤدي وظيفة  التاأنق في العبارة 
حجاجية، اإذ يع�ضد المعنى، وير�ضخ الدللة في نف�ضية وفي عقل المو�ضى. 
للزمان..(،  المقر  الفان،  الوالد  النماذج مثاًل؛ )من  بع�س  فبمالحظة 
)�ضريع ال�ضهوات، خليفة الأموات..(، )فانظر ما فعلوا، وعما انتقلوا، 
واأين حلوا ونزلوا..(، )نظرت في اأعمالهم، وفكرت في اأخبارهم، و�ضرت 
في اآثارهم..(، نجد اأنه ي�ضاهم في تر�ضيخ فكرة الموت، وتثبيت حقيقة 
الفناء، وتقرير قاهرية الدهر. فتواتر الجمل في �ضياق تو�ضيل حقائق 
مخيفة، يبدو م�ضاهمة �ضوتية، ُتبقي رجَعها عالقا بالأ�ضماع  والأذهان. 
وهو �ضجع في مجمله ق�ضير الفقرات، يولد رّنة �ضوتية تحببها الأ�ضماع 

وتلتقطها الأنف�س، وترد على العقول ب�ضهولة وخفة.
بين  التقابل  على  القائم  ال�شوتي  ال��ت��وازي  ظاهرة  منه  وقريب 
متواليتين �ضوتيتين، تقابال تاما في الوزن والتركيب النحوي من قبيل؛ 
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)ِكالٌب عاِوية// �ِضباٌع �ضاِرية(، )ياأُكُل عزيُزها َذليَلها//َيْقَهر كبيُرَها 
ّر َتِبْن َعْنُهْم(.  ْهَل ال�ضَّ غيَرها(،)َقارْن اأَْهَل الَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم//َباِيْن اأَ �ضَ

الأ���ض��وات؛  بع�س  ف��ي  الخ��ت��الف  عبر  ال��ت��ام،  غير  التقابل  ومثله 
ِمَن  َحاًل  اأَْقَبُح  َعَلْيَها  الُمْثِقِل//المْبِطُئ  ِمَن  َحاًل  اأَْح�َضُن  ِفيها  )الُمِخفُّ 
الُم�ْضِرِع(. واأحيانا عبر التقابل القائم على مراعاة التحاد في الكلمتين 
َك(،  الأخيرتين فقط؛ )َوَل َتُكْن َخاِزنًا ِلَغْيِرَك// َوُكْن اأَْخ�َضَع َما َتُكوُن ِلَربِّ
عنا�ضر  جميعها  وهي  ُكُروَبَك(.  َوا�ْضَتْك�َضْفَتُه  ُهُموَمَك//  اإَِلْيِه  )�َضَكْوَت 

�ضوتية لها دورها في تثبيت الدللة وتحقيق الإقناع.
غير  الجنا�س  خا�ضة  ال�شوتية،  بالتجان�شات  لفت  احتفاء  وثمة 
حرب(،  )طلب  جزئيا؛  متجان�ضة  ملفوظات  بين  المجاورة  عبر  التام، 
مهين(،  )معين  ع�ضر(،  )ي�ضر  ال��وك��اء(،  )الوعاء  النا�س(،  )الياأ�س 
)الحرفة العفة(، )الرفيق الطريق(، )دينك دنياك(، )تطير ت�ضير(، 
)العاجلة الآجلة(،)خبط خلط(.. اإلخ. لها دورها في خلق اإيقاع جزئي، 
ينجح في اإبقاء المتلقي متحركًا �ضمن ف�ضاء �ضوتي تتعالق ملفوظاته بما 

يجر ال�ضامع نحو ال�ضبكة الدللية للن�س. 
ويوؤدي الطباق الوظيفة عينها، فيوظف ب�ضكل لفت في عموم الو�ضية، 
طباق  �ضورة  في  دلل��ي��ًا،  مت�ضادة  ملفوظات  بين  المواجهة  خ��الل  من 
ال�ضلب؛ )تعلم - ل تعلم، توؤتاه - ل توؤتاه، ل تكن – كن ..اإلخ(. وفي �ضورة 
طباق الإيجاب؛ )عاجاًل اآجاًل( - )الدنيا الآخرة( - )المبطئ الم�ضرع( 
)كبيرها   - ذليلها(  )عزيزها   - جديب(  )خ�ضيب   - ن��ار(  )جنة   -
�ضغيرها(  - )الليل النهار( - )عبدًا حرًا( - )الي�ضير الكثير( - )الفناء 

البقاء( - )غنى ع�ضرة( - )مقدرته عجزه( - )ح�ضن قبيح(... 
هذا التواتر بين ملفوظات بعينها، ت�ضاف اإليه المقابلة بين المعنيين 
المت�ضادين )فلي�س كل طالب بمرزوق// ول كل مجمل بمحروم (، )قارن 
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اأهل الخير تكن منهم// باين اأهل ال�ضر تبن عنهم(، )اأخطاأ الب�ضير 
م�ضاهمة  مجتمعة  تبدو  اأم��ور  كلها  ر�ضده(،  الأعمى  ق�ضده//اأ�ضاب 
محطات  اإل��ى  المخاطب  انتباه  و�ضد  التاأثير  تحقيق  نحو  تقود  جمالية 
بعينها تلزمه البقاء منها على ذكر، وتجعله ي�ضت�ضعر حالة من التناق�س 
يلزم التدبر فيه؛ ففي الحياة موت خفي، وفي ال�ضحة وال�ضالمة تهديد 

وعلل مرتقبة، وفي زخرف الدنيا ونعمها هول وخطر. 
كما يبدو التكرير ظاهرة لفتة في الو�ضية، يتنوع بين التركيز على 
وغيرها،  الت�ضعيف؛)ّه-ّي-ّن-ّر-..(،  �ضورة  متخذة  بعينها،  اأ�ضوات 
واأحيانا جمل  بعينها؛ )الموت( )بني( )اهلل( )الدنيا(،  كلمات   وبين 
)فتفهم و�ضيتي( )واعلم يا بني( )واعلم اأن اأمامك( )فاإني اأو�ضيك(. 
وكلها ت�ضاهم مجتمعة في خلق نف�س اإيقاعي �ضمن م�ضاحة الن�س، يوحي 
بجالل الف�ضاء الدللي، ويوجه ب�ضيرة المو�ضى نحو حقائق الملفوظات. 
فما يتخلق من تناغم واإيقاع ي�ضبح له »تاأثير حجاجي من خالل ما يتولد 

منه من اإعجاب ومرح وانب�ضاط وحما�س«)59(.

* * *
البالغية  الإمكانات  كل  معاينة  اأعاله  المقاربة  تكن غايتنا من  لم 
التي تتيحها الو�ضية، بقدر ما كنا نروم قيا�س تجليات البالغة النوعية 
لهذا الجن�س القولي، الذي افتر�ضنا فيه - �ضاأنه �ضاأن الأجنا�س النثرية 
والإقناع  الإمتاع  وتَغّيي  والأدبي،  الحجاجي  المكونين  تالزم   - القديمة 
للو�ضية  نوعية  بالغة  عن  الحديث  اإمكانية  التحليل  اأثبت  ولقد  معا. 
تتاأ�ض�س على ثالثة ركائز ي�ضند بع�ضها بع�ضًا. فمن جانب اأول بدت الذات 
المو�ضية عن�ضرا ن�ضيا يت�ضكل عبر �ضمات، تنتقى بعناية دقيقة، وتكّون 
والخ�ضوع  وال�ضت�ضالم  ال�ضعف  قوامها  المالمح،  متعددة  �ضورة  عنه 
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لقاهرية الدهر. فكانت مكونًا جماليًا له ديناميته وفاعليته الن�ضيتان، 
مثلما بدت عن�ضرا داعما للخطاب وم�ضاهمة في الإقناع. 

الن�س،  اأ�ضا�س في بالغة  ى مكون  المو�ضَ اأن  تبين  ثان  ومن جانب 
التي  ال�ضمات  من  جملة  انتخاب  عبر  المو�ضية،  للذات  امتدادا  وي�ضكل 
ت�ضب جميعها في خانة التخويف، وتنجح في ت�ضكيل �ضورة عن طرف 
مهدد ومحاط بمخاطر حقيقية، ت�ضتوجب التدخل العاجل ق�ضد التدراك 
ى عن�ضر بالغي حا�ضم في الو�ضية، اأو هو عن�ضر  والتخلي�س. فالمو�ضَ
تكويني تكوُّني، توؤلفه �ضمات نوعية يختارها المو�ضي لح�ضره �ضمن دائرة 
الطرف الواجب ا�ضتهدافه بالتر�ضيد والتخليق، مثلما ي�ضاهم من جانبه 
هو  بل  محورها،  يكون  دللية  تعبيرية  وجهات  نحو  الخطاب  �ضوق  في 

منطلقها ومنتهاها. 
ولم يكن الن�س ليعرى عن توظيف حجج مبا�ضرة، ومقومات لغوية 
اأ�ضلوبية واإيقاعية عديدة، دلت من جهة، على كون خطاب الو�ضية يحلق 
من  ودلت  التح�ضين.  ب�ضروط  تعنى  التي  البادخة  الكتابة  دائرة  �ضمن 
اإلى  اأو التنميق ال�ضكلي، وارتقائها  جهة اأخرى تجاوزها م�ضتوى التزين 
المكونات  مختلف  مع  تفاعلها  عبر  والموؤثر،  المقنع  التوظيف  م�ضتوى 
وح�ضن  العامة  القول  ا�ضتراتيجية  �ضمن  وان�ضهارها  الأخرى،  الن�ضية 

ت�ضاندها مع مختلف الخطط الإقناعية المعتمدة.       
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الهوام�س

المتنوعة(،  والفهار�س  اللغوي  ال�ضرح  )مع  البالغة،  نهج  طالب،  اأبي  بن  علي  الإم��ام   )1(
تحقيق وتن�ضيق علي اأن�ضاريان،  مقدمة ال�ضريف الر�ضي، �س 409-393.

الجهة  باختالف  مختلفة  و�ضايا  ال�ضريفة،  النبوية  الأح��ادي��ث  وف��ي  الكريم،  ال��ق��راآن   )2(
محفزا  الديني  الن�س  �ضكل  وقد  منها.  والأغرا�س  المو�ضوعات  وباختالف  المو�ضية، 
لإنتاج الو�ضية والهتمام بها. فجاءت اآيات ب�ضيغة التو�ضية، واأخرى حثت على اإنجاز 
بالإرث  يتعلق  ما  منها  وتطبيقها.  بها  العمل  على  حث  اأخ��رى  وفي  واإنتاجها،  الو�ضية 
والو�ضية  بالوالدين  والو�ضية  والتقوى  والدين  بال�ضرع  والو�ضية  ل���الأزواج  والو�ضية 
بالفرائ�س. للتو�ضع ينظر: خير الدين وائلي، و�ضايا الر�ضول �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم 
وتوجيهاته، ال�ضركة الجزائرية اللبنانية، الجزائر، ط 1، 21428ه�/ 2007م. �س 11-8.
)3(  عبداهلل البهلول، الو�ضايا الأدبية اإلى القرن الرابع الهجري، مقاربة اأ�ضلوبية حجاجية، 
موؤ�ض�ضة النت�ضار العربي، لبنان - دار محمد علي للن�ضر -  تون�س ، ط 1، 2011، �س 63. 
البالغة؛ »و�ضية تربوية  الإمام علي في نهج  اأعظم تراث  اإليها بو�ضفها من  )4( فقد نظر 
تهذيبية..وجهها الإمام اإلى ولده ظاهرا واإلينا واقعا؛ يحتاج كل منا اإلى اأن يقف اأمامها 
وقفة المتاأمل: يقف عند كل فقرة، بل عند كل كلمة، يفكر فيها.. يحللها.. يدر�ضها .. 
ال�ضيد عبا�س  ينظر:  وتدقيق«.  تحليل  اإلى  تحتاج  اإلى حركة حية..  ويحولها  يعي�ضها.. 
علي الم�ضتوى، الو�ضية الخالدة، �ضرح و�ضية الإمام علي لولده الح�ضن، دار الأ�ضواء، 

بيروت، ط 1، 1405ه�/ 1985م، �س 7.
اأن  اإلى  ت�ضير  مثال  كري�ضتيفا  فجوليا  المعا�ضرة؛  الخطاب  نظريات  في  مقرر  هو  كما   )5(
الخلفيات الثقافية والجتماعية وغيرها، كلها عنا�ضر ترتقي بالن�س اإلى ن�ضيج تت�ضابك 
الذات  داخل  تختفي  اأو  تغيب  اأن  معه  يمكن  ل  ب�ضكل  ومدلولته،  و�ضياغاته  �ضفراته 
 Kristeva. تبدو متخفية داخلها« ينظر:   التي قد  الكاتبة هي  الذات  »اإن  الكاتبة، بل 

.Julia، Recherche pour une sémanalyse، Seuil، 1969، p.373

يتمو�ضع �ضمن مجالت  اأي خطاب  اأن  مبينا  نف�ضها  الحقيقة  اإلى  بارت  رولن  وي�ضير         
واقعة  غير  تكون  وقد  محددة  غير  �ضفرات  تبادل  يتم  وفيه   ،)Intercours( التبادل 
في ن�ضاط الكاتب. وهو ن�ضيج من الدلئل المتعددة والمتنافرة اأحيانا، وهو حقل عام 
واأ�ضداء  والمعا�ضرة،  ال�ضابقة  والثقافات  والن�ضو�س  وال�ضياغات  ال�ضت�ضهادات  من 
الثقافية  العالقات  ل�ضفافية  ف�ضاء  وهو  الثقافي،  ال�ضنن  وتاأثير  الجتماعية،  اللغات 
 Barthes  Roland، )Théorie de texte( :والجتماعية وتفاعل اللغات. للتو�ضع ينظر

.Encyclopédia Universalis، Paris، 1990،      pp. 370-377
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       وينظر كذلك: مقال »من الأثر الأدب��ي اإلى الن�س«، رولن بارت، ال��وارد �ضمن كتاب: 
1986م.  ،1 ط  توبقال،  دار  العالي،  بنعبد  ال�ضالم  عبد  ترجمة  ال�ضيميولوجيا،  در�س 

�س61-60.
)6( نهج البالغة، تن�ضيق اأن�ضاريان، �س 394.

)7( نف�ضه،  �س 394.
)8( نف�ضه، �س 396.

الموت:  بمقام  ومعانيها  حقيقتها  في  الو�ضية  ارتباط  اإل��ى  البهلول  اهلل  عبد  ي�ضير   )9(
ف�»الو�ضية - على تنوع مو�ضوعاتها واختالف اأطرافها - ت�ضدر عن رجل على و�ضك 
الموت لالأحياء. اإذ هي به مقترنة وعليه تحيل. فالو�ضية تن�ضاأ وتنجز لحظة الإح�ضا�س 
بقرب الأجل ودنو الموت«. ينظر: الو�ضايا الأدبية، مرجع مذكور، �س54. وهذا كالم 
قد ي�ضدقه متن الو�ضية المدرو�ضة، لوجود موؤ�ضرات لفظية ت�ضرح باإح�ضا�س المو�ضي 
الكريم،  القراآن  واردة في  ثمة و�ضايا عديدة  اأن  اإل  واإم�ضائه جل عمره.  اأجله  بقرب 
عن  �ضادرة  مح�ضة  اإبداعية  و�ضايا  وثمة  الموت.  غير  �ضياقات  في  ترد  غيره،  وفي 
بع�س ال�ضطار والمكدين والمهم�ضين والع�ضاق في المجتمع، يراد بها معار�ضة ال�ضياق 
الأخالقي العام، وتعّمد مخالفة المتعارف من القيم والأخالق. وهي نوع قائم بذاته، 
تعد تنويعًا من تنويعات الو�ضية، ل يمكن اأن ت�ضعف في تجريد ومحايثة الحكم ال�ضابق. 

)10( نهج البالغة، �س �س  397-394.
)11( نهج البالغة،  �س 393.

في  يكفي  جهد،  وبدون  تلقائيا  والمقبولة  المبا�ضرة  العبارات  اأن  اإلى  بيرلمان  ي�ضير   )12(
منحها كامل تاأثيرها، توظيفها بطريقة مالئمة  حتى تتمكن من بناء الفكر وتحريك 
وال�ضعر  العلم  في  وال�ضتعارة  التمثيل  بيرلمان،  �س.  ينظر:  ناجعة.  بكيفية  النفو�س 

والفل�ضفة، ترجمة النقاري، مجلة المناظرة، �س 1، ع  1، 1989، �س 127.
)13( بيرلمان، التمثيل وال�ضتعارة، مقال مذكور، �س 126.

)14( نهج البالغة، �س 394.
�ضمات  والحزن،  الأ�ضى  وم�ضاعر  البكائية  اأن  اإلى  الفل�ضفية  الدرا�ضات  بع�س  ت�ضير   )15(
مالزمة للعظماء واأ�ضحاب الهتمامات الكبرى. فالذات الإن�ضانية حينما تعرف الكثير 
من اأ�ضرار الوجود، وتالم�س الحقائق الكبرى التي تحكم الحياة، ت�ضبح اأكثر خوفا 
ورعبا، ويزداد لديها القلق وال�ضطراب من الم�ضير: »والكاآبة �ضرط اأ�ضا�ضي لظهور 
التفكير العميق. فالفيل�ضوف يتولد تفكيره غالبا عن �ضكه، وخ�ضو�ضا عن انقبا�ضه 
واكتئابه، فيبتعد عن الملذات وال�ضتمتاع بها، لين�ضرف اإلى البحث وال�ضتنتاج«. بل 
اإن هذه الحالة �ضرورية »لي�ضتمر التفكير ويت�ضم بالعمق وال�ضتق�ضاء«. ينظر:  عبده 
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واآثار رجالها، دار �ضادر،  الإ�ضالمية،  العربية  الفل�ضفة  تاريخ  ال�ضامي، درا�ضات في 
بيروت، ط 5، 1399ه�/1979م، �س 95.

مفجعة،  كانت  نتائجها  اأن  �ضفين  لأح��داث  اأرخ��ت  التي  التاريخية  الم�ضادر  تذكر   )16(
فقد تراوح عدد القتلى من الم�ضلمين من الجانبين بين ع�ضرين األفا وبين �ضبعين. 
على  ينظر  �ضفين  معركة  ب�ضاأن  والروايات  الموؤرخين  واختالفات  تفا�ضيل  لمعرفة 
�ضبيل المثال: )البداية والنهاية( لبن كثير، و)تاريخ اليعقوبي( لليعقوبي، و)مروج 

الذهب(  للم�ضعودي.
)17( نهج البالغة، �س 393.

)18( نف�ضه، �س 394.
)19( نهج البالغة، �س 396.
)20( نهج البالغة، �س 394.
)21( نهج البالغة، �س 394.

)22( نهج البالغة، �س 394-393. 
ابنه  اإلى  كتبها  قد  اأبي طالب  بن  عليًا  اأن  اإلى  ت�ضير  الو�ضية  اأن م�ضادر  اإلى  بالنظر   )23(
الو�ضية من  تقراأ  اأن  اأمر يفر�س  الثالثين من عمره. وهذا  يومئذ فوق  الح�ضن وهو 
م�ضموناتها  بع�س  ق��راءة  ويفر�س  جمعاء.  لالإن�ضانية  عامة  و�ضية  كونها  منظور 
بلحاظها في غير حرفيتها اأو �ضدقيتها. فال�ضغر حالة مالزمة لالإن�ضان، ومهما توهم 

في نف�ضه القوة والقدرة والكبر، فهو يظل في حكم ال�ضغير وال�ضعيف.
جنود  معركة  اأو  الأم��ارة،  النف�س  بمعركة  الت�ضوف  ورجال  العرفانيون  عنه  يعبر  ما   )24(

ال�ضيطان.
)25( بيرلمان، التمثيل وال�ضتعارة بين العلم وال�ضعر والفل�ضفة، مذكور، �س 126.

)26( نهج البالغة، �س 395.
)27( نف�ضه، �س 403.
)28( نف�ضه، �س 405.
)29( نف�ضه، �س 404.

)30( نهج البالغة، �س 402.
طالب  اأبي  بن  لعلي  الوعظية  الخطب  على  نف�ضها  المالحظة  العمري  محمد  ي�ضجل   )31(
قائاًل: »قام الوعظ في اأول الأمر على المزاوجة بين الوعد والوعيد، كما هو ال�ضاأن 
الإقناعي،  الخطاب  بالغة  في  كتابه:  ينظر  طالب.  اأبي  بن  علي  مواعظ  بع�س  في 

�ضل�ضلة الدرا�ضات النقدية )5(، دار الثقافة ، البي�ضاء، ط 1، 1986م، �س 39. 
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)32( PERELMAN CH. Le Champ de L' argumentation، PUB، Bruxelle، 1970 
،PP: 115-116

)33(   عبداهلل البهلول، الو�ضايا الأدبية، مذكور، �س  95.
َبه:  )34(   ل تبعد الو�ضية عن معاني  مادة )اأدب( في ال�ضتعمال اللغوي، ف� )اأََدَب فالنًا واأَدَّ
َب باأدب القراآن اأو  ه على محا�ضن الأخالق والعادات ودعاه اإلى المحامد(. و)تاأَدَّ را�ضَ
اأدب الر�ضول: احتذاه(، و)الأدب: ريا�ضة النف�س بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي(، 
ب: من ُيختار لتربية النا�ضئ وتعليمه(. ينظر:  مجمع اللغة العربية، المعجم  و)الموؤَدِّ

الو�ضيط، المكتبة الإ�ضالمية، )د.ت(، ط 2، ج 1، �س 10-9.
               هذه الغايات التهذيبية هي نف�ضها التي تحدث عنها تيري اإيجلتون، فالأدب عنده 
كانت له دائما اأبعاد عملية نفعية..، ينه�س بوظيفة التربية والتعليم وتهذيب الروح 
وتمتيع الأنف�س وتحقيق التطهير الداخلي )نتذكر وظيفة التطهير عند اأر�ضطو(. وقد 
وظف دائما في مجالت الحياة العملية ومجالت الدين، ولم يظهر هذا التفريق بين 
 Terry :الأدب النفعي اأو الر�ضالي والأدب غير الر�ضالي اإل في الزمن المعا�ضر. ينظر

Eagleton، Critique et théorie littéraire، éd. P.u.f ، 1994، p 11

)35(   نهج البالغة، �س 394.

)36(   نهج البالغة، �س 397.

)37(   نهج البالغة، �س 398.
)38(   البحراني ج 20.

)39(   الو�ضايا الأدبية، مذكور،  �س 23.
)40(   نهج البالغة، �س 396.
)41(   نهج البالغة، �س  396.
)42(   نهج البالغة، �س 399.
)43(   نهج البالغة، �س 399.

)44(   نهج البالغة، �س 398-397.
)45(   Ch.Perleman، L’Empire Rhétorique ، p : 123.

)46(   نهج البالغة، �س 399.

)47(   نهج البالغة، �س 395.

)48(   نهج البالغة، �س 399.
           وا�ضح اأن المو�ضي ي�ضتدل في اإثبات التوحيد بما يقرب من ال�ضتدلل في كثير من 
الآيات القراآنية ، التي تنفي ال�ضريك بنفي اآثاره التي لبد من ترتبها على وجوده  لو 
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اإذاً  اإَِل��ٍه  ِم��ْن  َمَعُه  َك��اَن  َوَم��ا  َوَل��ٍد  ِم��ْن  اتََّخَذ اُل  كان. ومنها على �ضبيل المثال: {َما 
ُفوَن}،  َي�شِ ا  َعمَّ اِل  �ُشْبَحاَن  َبْع�ٍس  َعلَى  ُهْم  َبْع�شُ َوَلَعال  َخلََق  ِبَما  اإَِل��ٍه  ُك��لُّ  َلَذَهَب 

)�ضورة الموؤمنون الآية 19(. 
)49(   نهج البالغة ، �س 396.
)50(   نهج البالغة، �س 400.

الذي   ، الم�ضطنع  والمثال  التاريخي  المثال  بين  يميز  الذي  اأر�ضطو  تق�ضيم  بح�ضب    )51(
ترجمة   ، الخطابة  اأر�ضطو،   ينظر:  بالت�ضابه.  ومثل  خرافي  مثل  اإلى  بدوره  يق�ضمه 

عبدالرحمن بدوي،  دار القلم،  بيروت،  1979م،  �س 140-139.
)52(   محمد العمري، في بالغة الخطاب الإقناعي، مذكور، �س 72.

)53(   محمد الغروي، الأمثال في نهج البالغة، انت�ضارات فيروزاآبادي، قم، ط 1، 1401ه�، 
�س 131.

اأجل  من  ويروقه  ي�ضتح�ضنه  وما  المتلقي  مراعاة  اأهمية  الجاحظ  اأكد  اأن  �ضبق  لقد    )54(
�ضمان التاأثير فيه: »اإذا لم يكن اللفظ رائعا والمعنى بارعا لم ت�ضغ له الأ�ضماع ولم 

تحفظه النفو�س ولم تتناقله الأفواه ولم يخلد في الكتب«.
            اأبو عثمان الجاحظ، كتاب الحيوان، تح. عبد ال�ضالم محمد ه��ارون، دار الجيل، 

بيروت، 1992م، ج 3، �س 346.
            وفي ال�ضياق نف�ضه حذر اأبو هالل الع�ضكري من عواقب الإخالل بهذا المبداأ الذي 
ي�ضمن تحقق المقبولية، فالكالم »اإذا كان لفظه غثا ومعر�ضه رثا، كان مردودا ولو 

احتوى على اأجل معنى واأنبله«.
              اأبو هالل الع�ضكري، كتاب ال�ضناعتين، تح. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط 1، 1981م، �س 58.
)55(  ي�ضير عبداهلل البهلول اإلى اأن  التعبير بالحكم والأمثال يعد اختيارا مدبرا محكوما 
برغبة خفية في اإحداث تاأثيرات مق�ضودة في المخاطب، من جانب تحولها اإلى قيم 
ومطالب جماعية م�ضتركة ت�ضتمد قوتها من اإجماع الب�ضر عليها وتف�ضيلها واإحاطتها 
باأجواء القدا�ضة والإجالل، ومن جانب ا�ضتغنائها عن قائلها وطبيعتها القائمة على 

 . )Enonciateur( و�ضوت المتلفظ )Locuteur( محو الحدود بين �ضوت القائل
            الو�ضايا الأدبية، مرجع �ضابق، �س 236.

)56(  المرجع نف�ضه،  �س 381 .
)57(  عبا�س ح�ضن، النحو الوافي،  دار المعارف،  م�ضر،  ط 14،  1998م،  ج 4،  �س 102.
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في  الدموية  الرابطة  على  مقدمة  تعد  الإيمانية  العقدية  الرابطة  اأن  بالبيان  جدير    )58(
الإ�ضالم. وهذا ما ي�ضتفاد من خطاب اهلل لنوح عليه ال�ضالم ب�ضاأن �ضوؤاله تنجية ولده 
ه َفقَال َربِّ اإِنَّ اْبِني ِمْن اأَْهِلي َواإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقَّ َواأَْنَت اأَْحَكُم  من الغرق: {َونادى ُنوٌح َربَّ
اِلٍح َفاَل َت�ْضاأْلني َما لَي�َس َلَك  ُه َعَمٌل َغْيُر �ضَ نَّ ُه َلْي�َس ِمْن اأَْهِلَك اإِ الَحاِكميَن َقاَل َيا ُنوُح اإِنَّ

ْن َتُكوَن ِمَن الَجاِهلين} )�ضورة هود، 46-45(. بِه ِعلٌم اإّني اأَِعُظَك اأَ
)59(  عبداهلل �ضولة، الحجاج اأطره ومنطلقاته من خالل »م�ضنف في الحجاج-الخطابة 
الجديدة« لبيرلمان وتيتيكاه، �ضمن كتاب: اأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية 

من اأر�ضطو اإلى اليوم، من�ضورات كلية الآداب، منوبة، 1998م، �س 317.
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عالقة مائة املعاين البن ال�شحنة

بتلخي�ص املفتاح للقزويني

درا�شة يف تاأريخ البالغة

حممد بن عبدالعزيز بن عمر ن�صيف)*(

التمهيد)1(:
ت�ؤكد  عدة عالقات  العالمين عن  �سيرة هذين  في  النظر  لنا  يك�سف 
اإفادة الالحق - ابن ال�سحنة - من ال�سابق - القزويني - اإفادة �سبه م�ؤكدة.  
المعالي محمد بن عبدالرحمن بن عمر  اأب�  القزويني)2( فه�  اأما 
ال�سافعي، المعروف بجالل الدين القزويني ، ويلقب بخطيب دم�سق، ولد 
بالم��سل �سنة: 666هـ،  َو�سكن الروَم)3( َمَع َواِلده واأخيه وا�ستغل وتفقه 
َوُهَ� دون الع�ْسرين ثمَّ قدم دم�سق و�سمع من جَماَعة  حتى ولي الق�ساء 
�ل والعربية والمعاني َواْلَبَيان،  من اأَهلَها وا�ستغل ِفي اْلُفُن�ن واأتقن اْلأُ�سُ
من كتبه )تلخي�ص المفتاح(، و)الإي�ساح( جعله كال�سرح لـ: )تلخي�ص 

المفتاح(، وقد ا�ستمر في ق�ساء دم�سق اإلى اأن ت�في بها �سنة: 739هـ.
د  ُمَحمَّ بن  محمد  بن  محمد  ال�ليد  اأبــ�  فه�  ال�شحنة)4(  اب��ن  واأمــا 
المعروف  اْلَحَنِفّي  اْلحَلِبي  َمْحُم�د  بن  ــ�ب  اأَيُّ بن  َغــاِزي  بن  َمْحُم�د  ابن 
�سنة:  بحلب  ولد  الكبير،  ال�سحنة  ابن  له  ويقال  الحلبي،  ال�سحنة  بابن 
�ُسُي�خ  َعن  َواأخــذ  وُكُتَبًا،  اْلُقْراآَن  فحفظ  اأَِبيه  كنف  ِفي  بَها  َوَن�َساأ  749هـ، 

)*( أستاذ مساعد بقسم األدب والبالغة بكلية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
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اهلل  عبد  »ال�سيد  له:  المترَجُم  عنهم  اأخذ  وممن  اإَِلْيَها،  والقادمين  َبَلده 
ابن محمد الح�سيني«)5(، و قد ارتحل ابن ال�سحنة ِفي َحَياة اأَِبيه لدم�سق 
والقاهرة َفاأخذ َعن م�سايخها، واأُذن له ِفي اْلإِْفَتاء والتدري�ص قبل اأَن يلتحي 
اأَْفَراد  »من  وكان:  والتاريخ،  بالأدب  ا�ستغال  له  وكان  ف�سائله،  وا�ستهرت 
ْهر علمًا وف�ساحة وعقاًل وريا�سة«)6(، له عدةكتب منها حا�سية على  الدَّ
البالغة - وهي  اأرج�زة في  اأراجيز منها  ولها عدة  يكملها،  لم  الك�ساف 
الم�ستهرة با�سم: »مائة المعاني والبيان« -، وقد ت�في بحلب �سنة: 815هـ. 
وتظهر العالقة بين القزويني وابن ال�سحنة، رحمهما اهلل، في عدة 

ج�انب، منها:
بع�سر  القزويني  وفاة  بعد  ال�سحنة  ابن  ولد  فقد  الزماني  التقارب   -  1
�سن�ات ، وما بداأ طلب العلم اإل وقد ا�ستهر تلخي�ص المفتاح ، وبداأت 

�سروحه تظهر وتكثر)7(، بل ظهر اأ�سهرها)8(.
2 - التقارب المكاني فقد ن�ساأ ابن ال�سحنة في حلب وارتحل اإلى دم�سق 
مراًرا للدرا�سة على �سي�خها ، والغالب اأن بع�ص ه�ؤلء ال�سي�خ قد 

در�ص على القزويني خطيب دم�سق.
ال�سحنة  ابــن  �سي�خ  من  ال�سخاوي  عــده  الــذي  ال�حيد  العالم  يعد   -  3
�سراح  اأحد   - الح�سيني  اأحمد  بن  محمد  بن  عبداهلل  ال�سيد  وه�   -
بل  ال�سرح  هذا  على  اطلع  ال�سحنة  ابن  اأن  يبعد  ول  التلخي�ص)9(، 
عبداهلل  م�لد  ــى  اإل وبالنظر  �سيخه،  على  التلخي�ص  در�ــص  وربــمــا 
ال��سل  يمثل حلقة  اإنه  يقال:  اأن  ووفاته وحياته)10( يمكن  الح�سيني 

بين القزويني وابن ال�سحنة)11(.
خالل  من  والقزويني  ال�سحنة  ابن  بين  العالقة  هذه  ظه�ر  وبعد 
اأدخل في �سلب البحث حيث �ساأق�م بعمل مقارنة  اأن  اآن  التمهيد،  هذا 
المباحث  وذلك من خالل  بينهما،  الق�ية  العالقة  لإثبات  المتنين  بين 

الخم�سة الآتية:
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المبحث الأول: المقارنة بين المت�نين من جهة معالمهما الرئي�شة: 
وافق  ال�سحنة  ابن  اأن  نجد  للمنظ�مة  العام  الترتيب  اإلــى  بالنظر 

القزويني فيما يلي:
1 - البتداء بمقدمة ح�ل الف�ساحة والبالغة، ويعد القزويني اأول من 

و�سع هذه المقدمة في هذا الم��سع)12(.
ل�ساحب  م�افق  هذا  في  وه�  الثالثة،  العل�م  اإلى  البالغة  تق�سيم   -  2

التلخي�ص)13(.
3 - تق�سيم علم المعاني اإلى ثمانية اأب�اب ، ويعد القزويني اأول من ق�سمه 

اإلى هذه الأب�اب)14(. 
4 - انح�سار الكالم في علم البيان في: الت�سبيه،والمجاز،والكناية، وه� 
في هذا م�افق للقزويني، بل قد وافقه اأي�سًا في عدم تق�سيم هذا 

العلم اإلى اأب�اب)15(.
اإلى �سرب لفظي واآخر معن�ي، وه� في هذا م�افق  5 - تق�سيم البديع 
للتلخي�ص)16(، مع مالحظة اأن ال�سكاكي - واإن اأ�سار اإلى هذا الِعْلم 
�سراحة)17(،  ال�سم  بهذا  ه  ي�سمِّ لم   - ومعن�ي  لفظي  اإلى  مه  وق�سَّ
للعلم اختلف قلياًل  الدين بن مالك؛ لكن تق�سيمه  بينما �سماه بدر 
تمامًا  ينطبق  البديع عنده ل  اأن معنى  كما  التلخي�ص،  تق�سيم  عن 
من  القزويني  ا�ستفاد  فقد  وعليه  القزويني)18(؛  عند  معناه  على 
تق�سيم ال�سكاكي)19( ، وت�سمية ابن مالك)20( لكنه لم يتابعهما تمام 

المتابعة.
7 -  َخْتِم البديع بالحديث عن ال�سرقات ال�سعرية، ويعد القزويني اأول 

من األحق مبحث ال�سرقات ال�سعرية بعلم البديع)21(.
تلخي�ص  معالم  نف�ص  هي  المنظ�مة  هذه  معالم  اأن  يت�سح  وبهذا 

المفتاح الرئي�سة، واهلل اأعلم.
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المبحث الثاني: المقارنة بين م�شائل المقدمة في المت�نين: 
والكالم  الكلمة  ف�ساحة  عن  الحديث  في  القزويني  الناظم  تابع 
والمتكلم وبالغة الكالم والمتكلم، مع ترك �سرطين للف�ساحة ذكرهما 
القزويني لكنه لم يرت�سهما)22(، وهذا يتنا�سب مع رغبته في الخت�سار، 

وي�ستثنى من هذه المتابعة م�ساألتان:
1 - تاأخيُره الحديث عن ف�ساحة الكلمة حيث اأ�سار اإليها بعد الحديث 
تكلم عن ف�ساحة  فقد  القزويني  اأما  والمتكلم،  الكالم  عن بالغة 
ثم  الكالم  بالغة  عن  تحدث  ثم   ، المتكلم  ثم  الكالم  ثم  الكلمة 
اإل  لـْي�ست  ِلـترتيب القزويني  اأن هذه المخالفة  المتكلم)23(، ويبدو 
مكنت  المخالفة  هذه  اإن  يقال:  اأن  يمكن  اأنه  مع  النظم،  ِل�سرورة 
الناظم من تعريف ف�ساحة وبالغة المتكلم في اأخ�سر عبارة، ول� 

م�سى على ترتيب القزويني لما ت�سنى له ذلك، واهلل اأعلم. 
2 - ختُمه المقدمة بتعريف ال�سدق والكذب، اأما القزويني فقد ذكر هذه 
الم�ساألة على �سكل )تنبيه( بعد ذكر اأب�اب علم المعاني اإجماًل)24(؛ 
وتقديم ابن ال�سحنة للم�ساألة عن م��سعها في التلخي�ص يحتمل اأحد 

اأمرين:
1 - ما نبه عليه في الدراري المدروزة بق�له: »ولما فرغ من تعريف 
َذَكَر  واإنما ي��سف بهما الكالم والمتكلم  الف�ساحة والبالغة، 

اأن مما يت�سفان به اأي�سًا: ال�سدق والكذب فقال: ...«)25(.
هذا  درا�سة  في  اإليه  ُيحتاج  مما  والكذب  ال�سدق  تعريف  اأن   -  2

العلم؛ فُذِكَر في مقدمة العلم لأنه داخل في �سرطها)26(.
وقد يق�ل قائٌل: اإن هذا خطاأ من الن�ساخ ولكن هذا م�ستبعٌد؛ لأني واإن 
لم اأجد مخط�طًا جيدًا للمنظ�مة اإل اأنه بالطالع على عدد من ال�سروح 

للمنظ�مة وجدتهم متفقين على و�سع البيت في هذا الم��سع)27(.
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المبحث الثالث: المقارنة بين م�شائل علم المعاني في المت�نين: 
اأب�ابه ثمانية،  اأن  اإلى  والإ�سارِة  بتعريفه،  المعاني  الناظم علم  بداأ 
وه� في هذا مقتف لأثر القزويني، بل اإننا نجد اأن تعريفه يطابق تعريف 
القزويني - مع مالحظة ما تقت�سيه �سرورة النظم من تقديم وتاأخير - 
فبينما نجد القزويني يق�ل: »... وه� علم يعرف به اأح�ال اللفظ العربي 

التي بها يطابق مقت�سى الحال« نجد ابن ال�سحنة يق�ل:
وعربي اللفظ ذو اأحوال           ياأتي بها مطابقاً للحال

    عرفانها علم هو المعاني)28(.
ف  مع مالحظة اأن هذا التعريف خا�ص بالقزويني خالف به من عرَّ
علم المعاني قبله)29(، بل اإن متابعة ابن ال�سحنة للقزويني كانت دقيقة 
للغاية حيث عبر بق�له )عرفانها( ف�افق القزويني في تعبيره بالمعرفة 
»قيل  التعبير:  لهذا  معلاًل  الإي�ساح  في  القزويني  قال  وقد   ، العلم  دون 
)يعرف( دون )يعلم( رعاية لما اعتبره بع�ص الف�سالء من تخ�سي�ص 
العلم بالكليات، والمعرفة بالجزئيات ...«)30(، وفي هذا دليل ظاهر على 

�سدة تاأثر ابن ال�سحنة بالقزويني واقتفاِئه اأثره، واهلل اأعلم.
ثم تكلم الناظم  في باب الإ�سناد الخبري:على ثالث م�سائل هي:

1 - الق�سد من اإلقاء الخبر.
2 - اأ�سرب الخبر، وخروجها على خالف مقت�سى الظاهر.

3 - الإ�سناد الحقيقي والمجازي.
وه� في بنائه الباب على هذه الم�سائل متابٌع للقزويني، لأن اأول من 
 ،)31( اأدخل م�ساألة الق�سد من اإلقاء الخبر في هذا الباب ه� القزوينيُّ
كما اأنه اأول من اأدخل المجاز العقلي في علم المعاني - عم�مًا -، وفي 

هذا الباب - خ�س��سًا -)32(.
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جاء  ال�سحنة  ابن  عند  العقليين  والمجاز  الحقيقة  تعريف  اإن  ثم 
»ثم  تعريفهما:  في  القزويني  قال  فقد  الم�افقة  تمام  للقزويني  م�افقًا 
الإ�سناد منه حقيقة عقلية ، وهي: اإ�سناد الفعل - اأو معناه - اإلى ما ه� له 
عند المتكلم في الظاهر...، ومنه مجاز عقلي، وه� اإ�سناده اإلى مالب�ٍص 

له غير ما ه� له بتاأول«، وقال ابن ال�سحنة:

ثم تكلم الناظم في باب الم�سند اإليه على ثالثة اأح�ال رئي�سة له، وهي:
1 - اأح�ال الم�سند اإليه في ذاته.

2 - اأح�ال الم�سند اإليه بالنظر اإلى ما يتعلق به.
3 - خروج الم�سند اإليه على خالف مقت�سى الظاهر.

وهي نف�ص الأح�ال التي اقت�سر عليها القزوينيُّ في التلخي�ص)34(.
اأما اأح�ال الم�سند اإليه في ذاته فقد تكلم فيها الناظم على خم�سة 

اأح�ال هي:
الأح�ال  وهذه  والتقديم،  والتنكير،  والتعريف،  والذكر،  الحذف، 
ذكر  ترك  الناظم  اأن  اإل  الترتيب)35(،  وبنف�ص  التلخي�ص  في  مذك�رة 
تاأخير الم�سند اإليه اخت�سارًا خا�سة اأن القزويني اكتفى فيه بق�له: »واأما 
تاأخيره فالقت�ساء المقام تقديم الم�سند«)36(، مع مالحظة اأن الناظم 
اأنه  التعريف، وهذه متابعة منه للقزويني)37(، كما  َعِقيَب  التنكير  جعل 
بالنظر  اإليه  الم�سند  اأحــ�ال  ذكر  بعد  وجعله  التقديم  على  الكالم  اأخر 
اإلى ما يتعلق به، وه� في هذا متابع للقزويني)38(، كما اأنه عبر بالحذف 

والذكر وفاقًا له)39(.
واإذا نظرنا اإلى هذه المباحث بالتف�سيل نجد اأن الناظم اأ�سار في 
اإرادة  وهي:  الحذف  دواعــي  من  اأربعة  اإلى  اإليه  الم�سند  حذف  مبحث 

َل������ُه ف����ي ظ����اه����ٍر ذا ِع����ْن����َدُه ل���م���ا 
اأُوِّل)33( َم���ج���اٌز  ُم���اِب�������ٍس  َغ���ْي���ٍر 

���َن���َدُه اأَ����شْ اإْن  َم��ْع��ن��اُه  اأَْو  َواْل���ِف���ْع���ُل 
اإل�����ى َواإْن  ����ٌة،  َع����ْق����ل����يَّ ح���ق���ي���ق���ٌة 
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الم�ستمع، وهذه  واختبار  العبث،  والحتراز عن  الإنكار،  وتاأتي  ال�س�ن، 
ترك  وقد  القزويني)40(،  ذكرها  التي  الدواعي  من  �ستة  تقابل  الأربعة 
اأق�ى  اإلى  العدول  تخييل  هي:  دواٍع  ثالثة  القزويني  ذكره  مما  الناظم 
الدليلين، وتعين الم�سند اإليه، وادعاء تعينه)41(، وهذا منا�سب لمنهجه 

في الخت�سار. 
اإلى خم�سة من دواعي  اأ�سار  اإليه فقد  الم�سند  اأما في مبحث ذكر 
على  والتنبيه  للكالِم،  الَب�ْسط  واإرادة  والتحقير،  التعظيم،  وهي:  الذكر 
غباوة ال�سامع، والحتياط ل�سعف التع�يل على القرينة، وهذه الدواعي 
ا ذكره القزويني  نف�سها مذك�رة في التلخي�ص)42(، وقد ترك الناظم ِممَّ
اأربعة دواٍع هي: ك�نه الأ�سل، وزيادة الإي�ساح والتقرير، والتبرك ِبـذكره، 

وا�ستلذاذه)43(، وهذا منا�سب لمنهجه في الخت�سار. 
�ستة  على  الناظم  فيه  تكلم  فقد  اإليه  الم�سند  تعريف  مبحث  اأمــا 
معارف: ال�سمير ، والعلم ، وال�سم الم��س�ل، وا�سم الإ�سارة، والمعرف 
اقت�سر عليها  التي  المعارف  بالإ�سافة، وهي نف�ص  والمعرف  بـ: )األ(، 

القزويني، كما اأنه رتبها على نف�ص ترتيب القزويني لها)44(.
واإذا نظرنا اإلى حديثه على هذه المعارف بالتف�سيل نجد اأن الناظم 
اأ�سار في التعريف بال�سمير اإلى م�ساألتين:  مراعاة مقام التكلم والخطاب 
والغيبة، وترك تعيين المخاطب لإرادة العم�م، وهاتان الم�ساألتان هما 

المذك�رتان عند القزويني دون اأدنى تغيير)45(. 
وهي:  دواعيه،  من  ثالثة  اإلــى  الناظم  اأ�سار  بالعَلم  التعريف  وفي 
الإح�سار في ذهن ال�سامع ابتداء با�سمه الخا�ص به، وتعظيمه، واإهانته، 
وكلها مما ذكره القزويني)46(، وقد ترك الناظم ثالثة دواع مما ذكره 
القزويني وهي: الكناية، واإيهام ال�ستلذاذ، والتبرك)47(، وهذا منا�سب 

لمنهجه في الخت�سار)48(.
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وفي التعريف بال�سم الم��س�ل اأ�سار الناظم اإلى اأربعة من دواعي 
وجه  اإلــى  والإيــمــاُء  بغيرال�سلة،  الجهُل  وهــي:  بالم��س�لية،  التعريف 
م�ستفادة  وكلها  للتعظيِم،والتفخيُم،  ذريعًة  تعريِفه  وك�ُن  الخبر،  بناء 
هي:  دواع  ثالثة  التلخي�ص  ذكــره  مما  تــرك  وقــد  التلخي�ص)49(،  من 
وهذا  خطاأٍ)50(،  على  المخاطب  وتنبيُه  التقرير،  وزيــادُة  ال�ستهجاُن، 

منا�سب لمنهجه في الخت�سار.  
وفي التعريف با�سم الإ�سارة ذكر الناظم اثنين من دواعي التعريف 
با�سم الإ�سارة وهي: التعري�ُص بغباوة المخاطب،وبياُن حال الم�سار اإليه 
من القرب اأو الت��سط اأو البعد، وهما م�ستفادان من التلخي�ص)51(، وترك 
مما ذكره القزويني اأربعة دواع هي: كماُل التمييز، والتحقيُر، والتعظيُم، 

والتنبيُه على ال�ستحقاق)52(، وهذا منا�سب لمنهجه في الخت�سار.
وفي التعريف باأل اأ�سار الناظم اإلى اأن )األ( تاأتي : للعهد اأو للحقيقة، 
واأن التي للحقيقة، قد  تفيد ال�ستغراق اأو يراد بها فرد غير معين، وهذا 
م�ستفاد من التلخي�ص)53(، وقد ترك الناظم ما ذكره القزويني من اأن 
ترك ذكر هذه  ولعله  الجمع)54(،  ا�ستغراق  اأ�سمل من  المفرد  ا�ستغراق 
الم�ساألة ب�سبب ما وجه لها من اعترا�ص)55(، وهذا منا�سب لمنهجه في 

الخت�سار.  
دواعيه،  من  ثالثة  اإلى  الناظم  اأ�سار   فقد  بالإ�سافة  التعريف  اأما 
في  الــمــذكــ�رة  وهــي  والتحقيُر،  والتعظيُم،  الخــتــ�ــســاُر،  وهي)56(: 

التلخي�ص)57(، وهذا منا�سب لمنهجه في الخت�سار. 
اأما مبحث تنكير الم�سند اإليه، فقد اأ�سار فيه الناظم اإلى خم�سة من 
دواعيه، وهي: التحقيُر، والتعظيُم، والإفراُد، والتكثيُر، والتقليُل، وكلها 
مذك�رة في التلخي�ص)58(، وقد ترك الناظم مما ذكره القزويني التنكيَر 

للن�عية اخت�سارًا)59(.
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تكلم  فقد   ،- به  يتعلق  ما  اإلــى  بالنظر  اإليه  الم�سند  اأحــ�ال  واأمــا 
البيان،  وعطُف  والت�كيُد،  ال��سُف،  هي:  اأحــ�ال  �ستة  عن  الناظم  فيها 
والبدُل، وعطُف الن�سق، و�سميُر الف�سل وهذه الأح�ال هي المذك�رة في 

التلخي�ص وبنف�ص الترتيب)60(.
اأما ال��سف - فقد اأ�سار الناظم اإلى اأربعة من دواعيه؛ فقد ذكر: 
من  م�ستفادة  الثالثة  الــدواعــي  وهــذه  ُه،  وتخ�سي�سَ ومــدَحــُه،  تبييَنُه، 
الم�ا�سع  من  وهــذا  التعيين،  ه�:  واحــدا  غر�سًا  وزاد  التلخي�ص)61(، 
لي  يتبين  ولم  التلخي�ص)62(،  �ساحب  الناظم  فيها  خالف  التي  القليلة 
داعيًا  الناظم  ترك  وقد  الغر�ص،  هذا  الناظم  منه  زاد  الذي  الم�سدر 
الت�كيد  اإن  يقال:  اأن  ويمكن  الت�كيد)63(،  ه�:  القزويني  ذكره  واحــدًا 
ذكره  الذي  الت�كيد  غر�ص  اإلى  الناظم  كالم  فيرجع  تعيين  زيــادة  فيه 

القزويني.
دفع  وهي:  دواعيه  من  ثالثة  اإلى  الناظم  اأ�سار  فقد  الت�كيد  واأمــا 
وكلها في  المجاز،  ت�هم  ودفع  ال�سه�،  ت�هم  ودفع  ال�سم�ل،  ت�هم عدم 
التلخي�ص)64(، وقد ترك مما ذكره القزويني: التقرير)65(، وربما كان 
من  فيه  ما  مع  عليه،  التن�سي�ص  اإلى  يحتاج  ل  بحيث  لظه�ره  له  تركه 

الخت�سار.
بيانه  له ه�  اإلى داع واحد  الناظم  اأ�سار  البيان - فقد  واأما عطف 

با�سم مخت�ص به، وه� الغر�ص المذك�ر في التلخي�ص)66(.
التقرير، وهذا  لزيادة  اأنه يك�ن  اإلى  الناظم  اأ�سار  البدل فقد  واأما 
ه� الغر�ص المذك�ر في التلخي�ص، مع مالحظة �سدة الت�افق بينهما في 

العبارة)67(.
وهي  دواعيه،  من  ثالثة  اإلى  الناظم  اأ�سار  فقد  الن�سق  واأما عطف 
اإلى ال�س�اب،  ال�سامع  التف�سيُل - ب�س�رتيه -)68( مع الخت�سار، وردُّ 
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ذكرها  دواٍع  ثالثة  الناظم  تــرك  وقــد  التلخي�ص،  في  مــ�جــ�دة  وكلها 
، والت�سكيُك)69(،  �ساحب التلخي�ص هي: �سرُف الحكم اإلى اآخر، وال�سكُّ

وهذا يتنا�سب مع منهجه في الخت�سار.
واأما �سمير الف�سل، فقد اأ�سار الناظم اإلى داع واحد من دواعيه ه�: 

التخ�سي�ص، وه� المذك�ر في التلخي�ص)70(.
ره تبعًا للقزويني،  اأما مبحث تقديم الم�سند اإليه فقد مرَّ اأن الناظم اأخَّ
وذكر  والح�سُر،  الهتماُم،  هما:  للتقديم  داعيين  اإلــى  فيه  اأ�سار  وقد 
ثالثة من اأ�سباب الهتمام هي: ك�ُنُه الأ�سل، وتمكيُن الخبر، والتعجيُل 
وقد  التلخي�ص)71(،  من  م�ستفادتان  والم�ساألتان  الم�ساءة،  اأو  بالم�سّرة 
عدم  اإيهاُم  هما:  لالهتمام  �سببين  القزويني  ذكــره  مما  الناظم  ترك 
اأكثر  اأغفل  اأنه  اإل به، كما  واإيهاُم عدم ال�ستلذاذ  الزوال عن الخاطر، 
اإليه على الح�سر، ولم يذكر منه �س�ى  ما يتعلق بدللة تقديم الم�سند 

ا�ستراط �سبق الم�سند اإليه باأداة الح�سر)72(. 
اأ�سار  فقد  الظاهر،  مقت�سى  خالف  على  اإليه  الم�سند  خروج  واأما 
الكالم على خالف مقت�سى  اإلى �س�رتين من �س�ر خروج  فيه  الناظم 
ما  بغير  ال�سائل  اأو  المخاطب  ومخاطبة  اللــتــفــات،  وهــي:  الظاهر، 
ذكره  مما  تــرك  وقــد  التلخي�ص)73(.،  في  مذك�رتان  وهما  يترقبان، 
مقام  في  والإظــهــار  الإظــهــار،  مقام  في  الإ�سمار  التلخي�ص:  �ساحب 

الإ�سمار، والتـناوب بين �سيغ الأفعال، والقلب)74(.
ثم تكلم الناظم في باب الم�سند على حالْين رئي�سين له، وهما:

1 - اأح�ال الم�سند في ذاته.
2 - اأح�ال الم�سند بالنظر اإلى ما يتعلق به.

وهما الحالن اللذان اقت�سر عليها القزويني في التلخي�ص)75(، مع 
ترك الناظم للتنبيه الذي ختم به القزويني الباب)76(، وهذا متفق مع 

منهجه في الخت�سار، وترك ذكر التنبيهات.  
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وقد خالف الناظُم القزوينيَّ في ترتيب الأح�ال التي تكلم عليها في 
الق�سمين حيث تكلم  على الأح�ال الخم�سة الأولى من الق�سم الأول ثم 
انتقل اإلى الق�سم الثاني وبعد النتهاء منه ختم الباب بالأح�ال الباقية 

من الق�سم الأول، ولعل ذلك لأمرين:
1 - مراعاة �سرورة النظم.

�سبق  الإحالة على ما  الأحــ�ال بمجرد  بع�ص  اكتفى في  الناظم  اأن   -  2
اأكثر تلك الأح�ال في بيت واحد)77( طلبًا لالخت�سار الذي  فجمع 

كان منهجًا له في المنظ�مة.
اأما اأح�ال الم�سند في ذاته فقد تكلم فيها الناظم على ت�سعة اأح�ال، هي: 
ا�سمًا،  الم�سند  ومجيء  فعاًل،  الم�سند  ومجيء  والــذكــر،  الترك، 
ومجيئه مفرًدا، والتعريف، والتاأخير، والتقديم، والتنكير، وكلها مذك�رة 

عند القزويني)78(.
فاأما  ترك الم�سند فاكتفى فيه باأمرين :

اأ - الإحالة على حذف الم�سند اإليه. 
ب - التنبيه على وج�ب القرينة عند ترك الم�سند.

ويعد هذا متابعة من الناظم ل�ساحب التلخي�ص- مع الخت�سار- 
وتت�سح هذه المتابعة فيما يلي: 

اإليه  الم�سند  بــاب  فــي  لتعبيره  خــالًفــا  الم�سند  بترك  عبر  اأوًل: 
بالحذف، وهذا ه� عين ما �سنعه القزويني في التلخي�ص)79(.

ثانيًا: اأحال على ما م�سى في حذف الم�سند اإليه، وهذا ه� عين ما 
�سنعه القزويني في التلخي�ص)80(.

ثالثًا: ا�سترط القرينة هنا وترك ا�ستراطها في حذف الم�سند اإليه، 
وهذا ه� عين ما �سنعه القزويني في التلخي�ص)81(.
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رابعًا: قدم الترك على الذكر، وهذا ه� عين ما �سنعه القزويني في 
التلخي�ص)82(.                 

واأما ِذْكُر الم�سند فلم يذكر فيه الناظم �س�ى اأمرين :
اأ - الإحالة على ذكر الم�سند اإليه. 

اإفادة  اإليه وه�  ب - اإ�سافة غر�ٍص لذكر الم�سند يتميز به عن الم�سند 
تعيين الم�سند، وهذا ه� عين ما ذكره القزويني في التلخي�ص)83(.                 

واأما ك�ن الم�سند فعاًل فقد ذكر فيه الناظم دللتين للفعل هما:
اأ - التقييد باأحد الأزمنة الثالثة.               ب - اإفادة التجدد.

التقييد  ك�ن  مالحظةاإغفال  مع  للقزويني)84(،  منه  متابعة  وهذه 
باأحد الأزمنة على اأخ�سر وجه)85(، ولعل هذا عائد اإلى �سرورة النظم 

مع الحر�ص على الخت�سار.                 
واأما ك�ن الم�سند ا�سمًا فقد اأ�سار الناظم اإلى اأنه يك�ن ا�سمًا لنعدام 
الدللتين الم�ستفادتين من ك�نه فعاًل ، وهذا ه� عين ما ذكره القزويني 
في التلخي�ص، بل تكاد عبارتهما هنا تتفق حيث يق�ل في التلخي�ص: »واأما 
ك�نه ا�سمًا فالإفادة عدمهما« ويق�ل الناظم »وا�سمًا فالنعدام ذا«)86(.                  
اإرادة  �س�ى  له  ا  غر�سً الناظم  يذكر  فلم  مفردًا  الم�سند  ك�ن  واأما 
نف�ص الحكم - يعني دون ق�سد اإلى التق�ية - وهذا الغر�ص م�ج�د في 
التلخي�ص)87(، وقد اأغفل الناظم مما في التلخي�ص غر�سًا اآخر ه� ك�ن 
الم�سند �سببًيا، وه� اإغفاٌل مت�سٌق مع منهج الناظم حيث اإن ك�ن الم�سند 
�سع�بة  مع  التفتازاني-  ن�ص  -كما  لل�سكاكي  ا�سطالح  مجرد  �سببيًا 

تعريفه والتمثيل له)88(، فيح�سن اأن ُيط�ى ذكره للمبتدئ.
اكتفى  فقد  وتنكيره  وتقديمه،  وتــاأخــيــره،  الم�سند،  تعريف  ــا  واأم
الناظم في هذه الأ�ساليب بالإحالة على ما �سبق في باب الم�سند اإليه، 
اأما القزويني فقد ف�سل في معظمها)89(، ويبدو اأن الناظم اأوجز فيها 
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باب  في  مر  لما  تكرارًا  ح�لها  الكالم  معظم  ك�ن  مع  لالخت�سار  طلبًا 
الم�سند اإليه، لكن ينبغي التنبيه اإلى اأن الناظم جانب الدقة في اأمرين:

الأول: اأحال في دللة تقديم الم�سند على دللة تقديم الم�سند اإليه 
مع وج�د الختالف بينهما في �سروط الدللة على الح�سر)90(، ويمكن 
اإلى تقديم الم�سند في باب الق�سر،  باأنه �سي�سير  العتذار عن الناظم 

لكن ل يخفى اأنها اإ�سارة مجملة. 
الم�سند  تعريف  دللة  على  الم�سند  تعريف  دللة  في  اأحال  الثاني: 
اإليه، وهي اإ�سارة في مجملها �سائبة لكن تعريف الم�سند يخت�ص بدللته 

على الح�سر)91(.
هذا، وقد ترك الناظم من اأح�ال الم�سند في ذاته:

1 - ك�ن الم�سند جملة بينما قال القزويني: »واأما ك�نه جملة: فللتق�ي، 
اأو لك�نه �سببيًا كما مر«)92(، ولعله اكتفى بق�له في اإفراده:)ومفردًا 
لأن نف�ص الحكم فيه ق�سدًا()93(؛ لأن عبارته ُتفِهم اأنه اإذا لم يرد 
نف�ص الحكم بل اأريد معه اأمر زائد فاإن الم�سند ل يك�ن مفردا بل 

يك�ن جملة.
ذلك  فعل  اأنــه  ويبدو  ظرفية)94(،  اأو  فعلية  اأو  ا�سمية  الجملة  ك�ن   -  2
اأو  فعلية  اأو  ا�سمية  الجملة  كــ�ن  وهــ�   - بع�سه  كــ�ن  مع  اخت�سارًا 
�سرطية - يفهم مما �سبق من الكالم على ك�ن الم�سند فعاًل اأو ا�سمًا 

اأو �سرطًا، ولذلك اأحال عليه في التلخي�ص)95(. 
واأما اأح�ال الم�سند بالنظر اإلى ما يتعلق به فقد ذكر الناظم اأربعة 
والتقييد  التقييد،  وتــرك   ، بالمفع�ل  التقييد  وهــي:  الأحــ�ال،  تلك  من 

بال�سرط، وال��سف، وكلها مذك�رة في التلخي�ص)96(.
اأما تقييد الفعل بالمفع�ل ونح�ه فقد ذكر الناظم داعيًا واحدًا له 
ه� زيادة الفائدة، وهذا ه� ما ذكره القزويني في التلخي�ص مع اختالف 
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ي�سير لعله يع�د اإلى �سرورة النظم، ويالحظ هنا متابعة الناظم لعبارة 
القزويني حيث يق�ل الناظم: »والفعل بالمفع�ل اإن تقيدًا ونح�ه« بينما 

يق�ل القزويني: »واأما تقييد الفعل بمفع�ل ونح�ه...«)97(.
اأن ترك  الناظم  ونح�ه فقد ذكر  بالمفع�ل  الفعل  تقييد  واأما ترك 
التقييد لمانع من التقييد ، وهذا ه� ما ذكره القزويني في التلخي�ص، 
بل تكاد عبارتهما هنا تتفق حيث يق�ل في التلخي�ص: »واأما تركه: فلمانع 

منها« ويق�ل الناظم »وتركه لمانع منه«)98(.                  
واأما تقييد الفعل باأدوات ال�سرط فقد انح�سر كالم الناظم فيه في 

م�ساألتين:
ال�سرط يك�ن بح�سب دللة  باأدوات  الم�سند  تقييد  الأولى:  الم�ساألة 

كل اأداة من اأدواته.
الم�ساألة الثانية: الإ�سارة اإلى دللة اأدوات ال�سرط : )اإن - اإذا - ل�(.
وهذا ما �سنعه �ساحب التلخي�ص با�ستثناء ما كان من ا�ستطرادات 

ونح�ها)97(.
يتعلق  ما  اإلــى  بالنظر  الم�سند  اأحــ�ال  من  الناظم  تــرك  وقــد  هــذا 
التخ�سي�ص  مع  التلخي�ص  في  مذك�ر  وه�  بالإ�سافة  التخ�سي�َص  به 
التخ�سي�ص  عن  بال��سف  بالتخ�سي�ص  اكتفى  الناظم  فلعل  بال��سف 

بالإ�سافة اخت�سارًا)99(.
ثم انح�سر كالم  الناظم في باب متعلقات الفعل في تمهيد وثالث 

م�سائل:
الم�ساألة الأولى: اأغرا�ص حذف المفع�ل به.

الم�ساألة الثانية: اأغرا�ص تقديم المفع�ل به و�سبه المفع�ل به.
الم�ساألة الثالثة: ترتيب معم�لت الفعل.

من  اأول  اإن  بل  التلخي�ص)100(،  في  المذك�رة  الم�سائل  نف�ص  وهي 
اأفرد متعلقات الفعل بباب م�ستقل ه� القزويني في التلخي�ص)101(.
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اأما التمهيد فلم يخرج فيه الناظم عما في التلخي�ص)102(.    
واأما حذف المفع�ل به فقد اأ�سار الناظم اأن للمفع�ِل به المحذوِف 
حالتين:حالة يراد فيها مجرد اإثبات الفعل للفاعل اأو نفيه عنه دون اأي 
ق�سد للتعلق بمفع�ل، واأخرى يراد فيها تعلق الفعل بمفع�ل غير مذك�ر، 
الحالة  تق�سيم  ترك  الناظم  لكن  التلخي�ص،  في  مذك�رتان  والحالتان 
اإلى �سربين)103(، ولعل ذلك لدقة هذا التق�سيم التي ل تنا�سب  الأولى 

المبتدئ.
ثم اأ�سار الناظم اإلى دواعي الحذف في الحالة الثانية  فذكر �ستة 
منها هي: الإي�ساح بعد الإبهام، والت�سريح باإيقاع الفعل على المفع�ل، 
الفا�سلة،  ومراعاة  التعميم،  واإرادة  المراد،  غير  ال�سامع  ت�هم  ومنع 
الناظم  تــرك  وقــد  التلخي�ص)104(،  في  مذك�رة  وكلها  وال�ستهجان، 
ُيحتاج  ل  معل�مًا  لك�نه  تركه   ولعل  الخت�سار)105(،  ه�:  واحدا  داعيا 

للتن�سي�ص عليه. 
غر�ص  بذكر  الناظم  اكتفى  فقد  به  المفع�ل  تقديم  اأغرا�ص  واأما 
واحد من تلك الأغرا�ص ه�: الرد على الخطاأ في تعيين المفع�ل، وه� 
اإفــادة  على  نبه  القزويني  لكن  التلخي�ص)106(،  في  المذك�ر  الغر�ص 

التقديم للتخ�سي�ص خالفا للناظم)107(.
تقديم  دواعــي  من  اثنين  على  الناظم  نبه  المعم�لت  تقديم  وفي 
بع�ص المعم�لت على بع�ص، هي: ك�ن الأ�سل تقديمه، وك�ن ذكره اأهم، 
ذكره  مما  الناظم  ترك  وقد  التلخي�ص)108(،  في  مذك�ران  والداعيان 
القزويني التقديَم الذي يك�ن تحا�سيًا لخلل يح�سل ب�سبب التقديم)109(، 
اأن  ينبغي  فال  بمراعاته  اإل  الكالم  اأ�سل  ي�سح  ل  مما  لأنه  تركه  ولعله 

ُيدخل في مباحث علم البالغة.  
ثم انح�سر كالم الناظم في باب الق�سر في اأربع م�سائل:
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الم�ساألة الأولى : تق�سيمات الق�سر.
الم�ساألة الثانية: طرق الق�سر.

الم�ساألة الثالثة: الفروق بين طرق الق�سر
الم�ساألة الرابعة: الإ�سارة اإلى م�قع طرفي الق�سر في الجملة.

وكلها مذك�رة في التلخي�ص)110(.
حقيقي  اإلــى  الق�سر  الناظم  ق�سم  فقد  الق�سر  تق�سيمات  اأمــا 
م كاًل منهما اإلى ق�سر �سفة على م��س�ف وق�سر م��س�ف  واإ�سافي، وق�سَّ
على �سفة، وهذا التق�سيم في التلخي�ص بعينه، بل اإن عبارته قريبة من 
عبارة الناظم فبينما يق�ل القزويني: »الق�سر: حقيقي، وغير حقيقي، 
على  ال�سفة  وق�سر  ال�سفة،  على  الم��س�ف  ق�سر  ن�عان:  منهما  وكل 

الم��س�ف«، يق�ل الناظم:

اإلى تق�سيم الق�سر  وقد ترك الناظم مما ذكره القزويني الإ�سارة 
اإلى ق�سر قلب واإفراد وتعيين)112(، ولعل عدم ذكره لهذا التق�سيم ب�سبب 

ما يكتنفه من �سروط تجعله غير منا�سب للمبتدئ.
واأما طرق الق�سر فقد ذكر الناظم اأربع طرق منها وهي:

النفي مع ال�ستثناء، والعطف، والتقديم ، واإنما، وهي نف�ص الطرق 
عـلى  الـكـالم  الـنـاظـم  تـرك  وقـد  التلخي�ص)113(،  في  بها  اكتفى  التي 
النفي  لدللة  العقلي  كال�جه  الق�سر  بطرق  المتعلقة  الم�سائل  بع�ص 
وغيرها)114(،  اإنما  مع  عليه  المق�س�ر  وم�قع  الق�سر،  على  وال�ستثناء 

ولعله تركها اخت�سارًا مع ك�ن بع�سها مما تقل فائدته في البالغة.
من  اثنين  اإلــى  الناظم  اأ�سار  فقد  الق�سر  طرق  بين  الفروق  واأمــا 

الفروق بين طرق الق�سر، وهما:

��اِن��ْي: اإ���ش��اِف��يٌّ َك��َذا َن��ْوع��اِن - وال��ثَّ
َوَعْك�ُشُه ِمْن َنْوِعِه اْلَمْعروِف)111(

َن���ْوع���اِن: َح��ِق��ي��ق��يٌّ - َوَذا ��ُر  اْل��َق�����شْ
��وِف ��َف��ٍة على اْل��َم��ْو���شُ ��ُر ���شِ َف��َق�����شْ
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الثالثة  الطرق  بخالف  بالفح�ى  الق�سر  على  التقديم  دللة  ك�ن   - اأ 
الباقية فاإنها تدل على الق�سر بال��سع.

ب - الإ�سارة اإلى اأن الحكم الم�ستفاد من الق�سر اإن كان معل�مًا في�ستعمل 
مع  النفي  معه  في�ستخدم  مجه�ًل  كان  ل�  ما  بخالف  )اإنما(  معه: 

ال�ستثناء، مع الإ�سارة اإلى اأنه قد يخرج عن هذا الأ�سل.
الناظم  ترك  وقـــد  التلخي�ص)115(،  في  مذك�ران  الفرقان  وهذان 
ك�ن  مع  اخت�سارًا  تركها  ولعله  الق�سر)116(،  طـرق  بين  الفروق  بع�ص 

بع�سها مما تقل فائدته في الدر�ص البالغي.
واأما الإ�سارة اإلى م�قع طرفي الق�سر في الجملة فقد اأ�سار الناظم 
بين  يح�سل  فاإنه  والخبر  المبتداأ  بين  يح�سل  اأنه  كما  الق�سر  اأن  اإلى 
اإن  بل  التلخي�ص،  في  مذك�رة  بعينها  الم�ساألة  وهــذه  والفعل  الفاعل 
كما  الق�سر  »ثم  يق�ل:  القزويني  نجد  فبينما  جدًا؛  متقاربة  عبارتهما 
يقع بين المبتدا والخبر - على ما مر - يقع مابين الفعل والفاعل« نجد 

الناظم يق�ل:

مقدمة،  فــي  فيه  الناظم  كــالم  انح�سر  فقد  الإنــ�ــســاء  بــاب  اأمــا 
وم�ساألتين:

الم�ساألة الأولى: الكالم على الإن�ساء الطلبي.
الم�ساألة الثانية: مجيء كل من الخبر والإن�ساء في م��سع الآخر.

ترك  مع  القزويني)118(،  عليها  اقت�سر  اللتان  الم�ساألتان  وهما 
مع  متفق  وهــذا  الباب)119(،  القزويني  به  ختم  الــذي  للتنبيه  الناظم 

منهجه في الخت�سار، وترِك ذكر التنبيهات.

ِم���ْث���لَ���َم���ا َواأَْي�����������ش�����اً   ،...........
َبَدا)117( وم���ا  ف��اع��ٍل  ب��ي��َن  ي��ك��وُن 

. . . . . . . . . . . . ................
��ُر َب���ْي���َن َخ���َب���ٍر َواْل���ُم���ْب���َت���َدا اْل��َق�����شْ
.............................. ِمنُه، 
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مماثلة  اإ�سارة  الطلبي  الإن�ساء  اإلــى  فيها  اأ�سار  فقد  المقدمة  اأمــا 
لإ�سارة القزويني في نف�ص الم��سع، بل اإن عبارتهما متقاربة جدًا؛ فقد 
ا�ستدعى مطل�بًا  طلبًا  كان  »اإن  الإن�ساء:  باب  افتتاح  في  القزويني  قال 

غير حا�سل وقت الطلب«، وقال الناظم:
ي�شتدعي الن�شاُء اإذا كان طلب        ما هو غي�����ر حا�ش�������ل،...)120(
اأما الإن�سا الطلبي فقد تكلم الناظم على خم�سة اأن�اع منه، وهي:

الأن�اع  نف�ص  وهي  والنداء،  والنهي،  والأمــر،  وال�ستفهام،  التمني، 
عبارتهما  اأن  كما   ،)121(- الترتيب  وبنف�ص   - القزويني  ذكرها  التي 
متقاربة فقد قال الناظم : »والمنتخب فيه: التمني...«، وقال القزويني : 

»واأن�اعه كثيرة ، منها«)122(. 
اأنه  الأنــ�اع وجدنا  ن�ع من هذه  اإلى ما ذكره تحت كل  واإذا نظرنا 

اأ�سار في التمني اإلى ثالثة اأم�ر: 
الأول: التن�سي�ص على اأنَّ )ليت( هي الأداة الم��س�عة للتمني.

وبين  بينه  بالفرق  الإ�سعار  مع  التمني  تعريف  اإلى  الإ�سارة  الثاني: 
الترجي.

الثالث: الإ�سارة اإلى اأدوات ت�ستعمل للتمني ولي�ست م��س�عة له في 
الأ�سل.

وكل هذا مذك�ر في تلخي�ص المفتاح)123(. 
اأما ال�ستفهام فقد انح�سر كالمه فيه ح�ل :

1 - ِذْكِر اأدوات ال�ستفهام، وذكر منها اإحدى ع�سرة اأداة.
2 - تق�سيم الأدوات بالنظر اإلى ما يطلب بها من ت�سديق اأو ت�س�ر.

3 - ذكر ثالثة معاٍن يخرج اإليها ال�ستفهام مع الإ�سارة اإلى وج�د معاٍن 
اأخرى غيرها.
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وكل هذا بعينه عند القزويني)124(، وقد ترك الناظم تف�سيل الكالم 
على الأدوات)125(، وهذا يتنا�سب مع منهجه في ترك ذكر التفا�سيل.

واأما الأمر فقد تكلم الناظم فيه على :
1 - ك�نه طلبًا على وجه ال�ستعالء.

2 - خروجه عن معناه الأ�سلي.
والم�ساألتان بعينهما عند القزويني)126(، مع تركه اعترا�ص القزويني 
يتنا�سب مع  الف�رية)127(، وهذا  الأمر  اأن حقَّ  م�ساألة  ال�سكاكي في  على 

منهجه في الخت�سار، وترك ما ذكره القزويني على �سبيل العترا�ص. 
واأما النهي فقد انح�سر كالمه في اأمرين:

1 - الإ�سارة اإلى الت�سابه بينه وبين الأمر.
2 - الإ�سارة اإلى �سيغته.

والم�ساألتان بعينهما عند القزويني)128(.
ثم ختم الناظم الكالم على هذه الأن�اع الأربعة بالإ�سارة اإلى ج�از 
تقدير �سرط محذوف بعدها، والإ�سارة بعينها عند القزويني)129(، وقد 
ترك الناظم ما يتعلق بهذه الم�ساألة من ا�ستطراد عند القزويني)130(، 
وهذا متنا�سب مع منهجه العام في ترك ال�ستطرادات)131(، كما ترك 

الكالم على اإدخال الَعْر�ص في ال�ستفهام)132(.
واأما النداء فقد انح�سر كالم الناظم عليه في م�ساألة واحدة وهي:
خروجه عن معناه الأ�سلي اإلى معنيين هما: الخت�سا�ص والإغراء، 
والم�ساألة بعينها عند القزويني)133(، وترك الكالم على تعريف النداء 

وذكر اأدواته ، وه� في هذا م�افق للتلخي�ص)134(. 
 ، الإن�ساء  بمعنى  الخبر  اإلى مجيء  الناظم  اأ�سار  الباب  وفي ختام 

والم�ساألة بعينها عند القزويني في اآخر الباب)135(.
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اآخر  في  القزويني  ذكــره  الــذي  التـنبيه  الناظم  اأغفل  وقــد  هــذا 
الناظم  اأ�ساف  كـما  �سبق،  مما  مفه�م  باأنه  اكتفى  ولعله  الباب)136(، 
الخبر،  م��سع  في  الإن�ساء  مجيء  وهــي  التلخي�ص  في  لي�ست  م�ساألة 

والم�ساألة مذك�رة عند ال�سكاكي)137(.
اأما باب الف�سل وال��سل فقد انح�سر كالم الناظم فيه في م�ساألتين:

الم�ساألة الأولى: الإ�سارة اإلى م�اطن الف�سل وال��سل.
الم�ساألة الثانية: الف�سل وال��سل في الجملة الحالية.

القزويني عقد  اأنَّ  القزويني)138(، مع مالحظة  ما ذكره  وهذا ه� 
للجملة الحالية تذنيبًا األحقه بالباب، بينما اأدرج الناظم ذلك التذنيب 

�سمن الباب رغبة في تقليل الأبيات)139(.
م�اطن  من  اثنين  الناظم  ذكر  فقد  وال��سل  الف�سل  م�اطن  اأما 
 – عبارته  من  الآخــران  الم��سعان  يفهم  اأن  ويمكن  �سراحًة،  الف�سل 
اأي�سًا-،كما ذكر م�طنًا من م�اطن ال��سل، وما ذكره يعد ترتيبًا وتلخي�سًا 

لما ذكره القزويني)140(، وقد ترك الناظم مما ذكره التلخي�ص:
اأنه تركه طلبًا لالخت�سار مع  1 - تعريف الف�سل وال��سل)141(، ويبدو 

و�س�حه و�سه�لة �سبطه دون حاجة لحفظ بيت فيه.
2 - بيان ما يدخل من الجمل في هذا الباب وما ل يدخل)142(، ولعله 

تركه خ�سية الت�س�ي�ص على المبتديء.
3 - م�طنًا من م�اطن ال��سل ه� ال��سل لدفع الإيهام ، وقد يك�ن ترُكُه 
لهذا الم��سع ل��س�حه لأن كثيرًا من اأ�ساليب العربية تقبح اأو تمنع 
خ�سية الإبهام، كما اأن ال��سل في الحالة التي ط�ى ذكرها لي�ص اإل 
ل�سبب عار�ص بخالف معظم ما اأ�سار اإليه من �س�ر ال��سل والف�سل.
ذكرها  التي  التفا�سيل  من  كثيرًا  اأغفل  الناظم  اأن  والمالحظ 
الذي  العام  منهجه  على  بناء  التذنيب  وفي  الباب  هذا  في  القزويني 
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�سبقت الإ�سارة اإليه، مع تغييره لترتيب الم�سائل ت�سهياًل على المبتدئ، 
واهلل اأعلم.

اأما باب الإيجاز والإطناب فقد انح�سر كالم الناظم فيه في ثالث 
م�سائل:

الم�ساألة الأولى: تعريف الإيجاز والإطناب.
الم�ساألة الثانية: الكالم على الإيجاز.

الم�ساألة الثالثة: الكالم على الإطناب.
وهذه الم�سائل كلها في التلخي�ص)143(، وقد ترك الناظم مما ذكره 
قـيمة ظاهرة  لعـدم وج�د  ولعل ذلك  الم�ساواة،  الكالم على  القزويــني 
اإيجازا  الم�ساواة  الحديث عن  البالغيين، ولذلك ي�جزون في  لها عند 

ظاهرًا جدًا، وقد ل ي�سرح�ن بدخل�ها في الكالم البليغ اأ�ساًل)144(. 
اأمـــا تــعــريــف الإيـــجـــاز والإطـــنـــاب فــقــد اقــتــفــى الــنــاظــم فــيــه اأثــر 
في  لقيد  واإغفاله  لالإيجاز  تعريفه  في  تعبيره  دقة  مع  القزويني)145( 
تعريف الإطناب حيث قال: )ت�فية المراد بالناق�ص من لفظ له الإيجاز 
القزويني:  يقابل ق�ل  البيت  اأن  بزائد عنه...(، ويالحظ  اإن  والإطناب 
الناظم  ى  وفَّ فقد  لفائدة«)146(،  عنه  زائد  اأو  عنه،  واف  »المقب�ل.... 
بتعريف الإيجاز بينما اأخل بقيد في تعريف الإطناب ه� ق�له: »لفائدة«، 
مراعاة  مع  متعلقه)147(،  وتحديد  اأهميته  ح�ل  للخالف  حذفه  ولعل 

ال�زن.
اأما الكالم على الإيجاز فقد اأ�سار فيه الناظم اإلى تق�سيم الإيجاز 
اإلى اإيجاز ق�سر واإيجاز حذف مع بيان �س�ر الحذف، كما اأ�سار اإلى تعدد 
اأثر القزويني فيما ذكره مع الخت�سار)148(،  اأدلة الحذف، وقد اقتفى 
تق�سيم  ترك  كما   ،- العقل  وه�   - الحذف  اأدلــة  اأهم  بذكر  اكتفى  فقد 
�سيء  يقم  لــم  ومــا  المحذوف  مقام  �سيء  فيه  اأقــيــم  مــا  ــى  اإل الــحــذف 
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مقامه)149(، وهذا يتنا�سب مع منهجه في اخت�سار ما تقل اأهميته من 
التق�سيمات.  

اأما الإطناب فقد ذكر ثالثة من �س�ره وهي الت��سيع، والعترا�ص، 
ترك  قد  و  القزويني)150(،  عند  م�ج�دة  ال�س�ر  هذه  وكل  والتذييل، 

الناظم ذكر كل من:
1 - الإي�ساح بعد الإبهام.             2 - ذكر الخا�ص بعد العام.   

3 - التكرير.                                 4 - الإيغال.   
5 - التكميل- الحترا�ص-.           6 - التتميم)151(.

والظاهر اأنه ترك ذكر هذه الأن�اع اخت�سارًا، وت�سهياًل على الطالب 
لأن اأكثر هذه ال�س�ر بينها ت�سابه وتداخل قد ل ينا�سب المبتدئ)152(.

اأن  الكالم قد  اإليه القزويني من  اأ�سار  هذا ومما تركه الناظم ما 
ي��سف بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالن�سبة اإلى كالم 
اأنه  ولعله فعل ذلك اخت�سارًا مع  المعنى)153(،  اأ�سل  له في  اآخر م�ساو 

لي�ص ال�سطالح الأ�سهر عند القزويني.  

المبحث الرابع: المقارنة بين م�شائل علم البيان في المت�نين:
مر معنا عند الكالم على المعالم العامة اأن الناظم  متابع للقزويني 
بتعريفه  البيان  علم  الناظم  بــداأ  وقــد  البيان)154(،  علم  م�سائل  في 
والإ�سارة اإلى مباحثه الثالثة مع الإ�سارة اإلى وجه انح�سار علم البيان 
فيها، وه� متابع في هذا ل�ساحب التلخي�ص بل يكاد تعريفهما يتطابق؛ 
ال�احد  المعنى  اإيــراد  به  يعرف  علم  وه�   ...« القزويني:  يق�ل  فبينما 

بطرق مختلفة الدللة في و�س�ح الدللة عليه« نجد ابن ال�سحنة يق�ل:
علم البيان ما به يعرف          اإيراد ما طرقه تختلف

في ك�نها وا�سحة الداللْه)155(.
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ثم تكلم في الت�سبيه في خم�ص م�سائل:
الم�ساألة الأولى: الكالم على الطرفين

الم�ساألة الثانية: الكالم على وجه ال�سبه
الم�ساألة الثالثة: الكالم على اأدوات الت�سبيه

الم�ساألة الرابعة:  الكالم على الغر�ص من الت�سبيه .
الم�ساألة الخام�سة: الإ�سارة اإلى اأق�سام الت�سبيه باعتبار اأركانه .

وه� متابع للقزويني في هذه الم�سائل)156(، مع مالحظة ما م�سى 
من مراعاة الناظم الخت�سار وترك التمثيل، وقد اأغفل الناظم  الخاتمة 
التي اأنهي القزويني بها باب الت�سبيه)157(، وهذا مت�سق مع منهجه الذي 
 ، التذنيب والخاتمة ونح�ها  ي�سير عليه غالبًا من ترك ما ه� من باب 
الناظم على طريقة  بالت�سبيه �سار  المتعلقة  الخم�ص  الم�سائل  وفي هذه 
تق�سيمه  اإلــى  اأ�سار  الطرفين  على  الكالم  ففي  -؛  اأي�سًا   - القزويني 
الح�سي،  في  الخيالي  دخ�ل  اإلى  الإ�سارة  مع  والعقلية  الح�سية  باعتبار 
عنه  تحدث  ما  عين  ه�  وهــذا  العقلي،  في  وال�جداني  ال�همي  ودخــ�ل 

القزويني في هذه الم�سالة)158(. 
وفي الكالم على وجه ال�سبه اأ�سار الناظم اإلى تعريف وجه ال�سبه، ثم 
الطرفين،  في حقيقة  دخ�له  باعتبار  ال�سبه:اأحدهما  ل�جه  تق�سيمين  ذكر 
للقزويني)159(،  متابع  هذا  كل  في  وه�  وتعدده،  اإفــراده  والثاني:باعتبار 
لكنه ترك التق�سيم باعتبار الح�سية والعقلية)160(، ولعل ذلك لط�ل كالم 
اأق�سامها بحيث ت�س��ص على المبتدئ  مع ك�نها مما  القزويني فيها وكثرة 
بع�ص  ترك  كما  الطرفين،  على  الكالم  في  �سبق  مما  بع�سه  اإدراك  يمكن 
التق�سيمات وال�ستطرادات ونح�ها مما ل يتنا�سب مع منهجه في الخت�سار.
كاأن،  الكاف،  اأدوات:  على  الناظم  ن�ص  الت�سبيه  اأدوات  ذكر  وفي 
مثل، واأ�سار اإلى دخ�ل ما في معنى: )مثل( في الأدوات ، وه� في هذا كله 
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الدالة على وج�د  الأفعال  اإلى  الناظم  اأ�سار  وقد  للقزويني)161(،  متابع 
الت�سبيه، وهي من الم�سائل التي ن�ص عليها �ساحب التلخي�ص)162(. وفي 
الكالم على اأغرا�ص الت�سبيه بين الناظم اأن الغر�ص من الت�سبيه قد يع�د 
اإلى الم�سّبه، وقد يع�د اإلى الم�سبه به، وه� في هذا متابع للقزويني)163(، 

ولكنه لم يعدد �سيئًا من الأغرا�ص طلبا لالخت�سار. 
ينق�سم  الت�سبيه  اأن  الناظم  بين  الت�سبيه  اأق�سام  عن  الحديث  وفي 
عدة تق�سيمات باعتبار كّل ركٍن من اأركانه، وهذا اإجمال منه لتق�سيمات 

متعددة ذكرها القزويني)164(، وه� ينا�سب منهجه في الخت�سار .
ثم تكلم  الناظم في المجاز اللغ�ي  وانح�سر كالمه في م�ساألتين:

الم�ساألة الأولى: تق�سيمات المجاز، والم�ساألة الثانية: ذكر بع�ص ما 
يتعلق بال�ستعارة. 

فاأما تق�سيمات المجاز فقد ذكر الناظم تق�سيم المجاز اإلى مفرد 
متابع  ذلــك  في  وهــ�  وا�ستعارة  مر�سل  اإلــى  تق�سيمه  ذكــر  ثم  ومركب، 
ذلك  كان  وربما  والمجاز  الحقيقة  لتعريف  تركه  مع  للقزويني)165(، 
اأنه  العقلي مع الخت�سار)166(، كما  للمجاز  تعريفه  بما ورد في  اكتفاء 

ترك بع�ص التفا�سيل و التق�سيمات مراعاة لالخت�سار.
فاأ�سار  الثانية- بال�ستعارة  الم�ساألة  لكنه اعتنى قلياًل - وهذه هي 
اإلى ثالث من م�سائلها، وهي: بناوؤها على الدعاء، وتق�سيمها اإلى اأ�سلية 
و تبعية، وال�ستعارة التهكمية، وعنايته بها مت�افقة مع عناية البالغيين 

بها اأكثر من عنايتهم بالمجاز المر�سل)167(.
وقـــد تـــرك الــنــاظــم اأربــعــة فــ�ــســ�ل عــقــدهــا الــقــزويــنــي فــي اآخــر 

المجاز)168(، وهي تتحدث عن: 
1 - ال�ستعارة الت�سريحية والمكنية.

2 - م�سائل خالف فيها ال�سكاكي كالم القزويني.
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3 - ح�سن كل من التحقيقية والتمثيل. 
4 - المجاز بالحذف.

وهذا متنا�سب مع منهجه في الخت�سار، خا�سة مع وج�ِد الخالف 
الم�سه�ر في تحديد المراد بال�ستعارة المكنية)169(، وك�ِن اإطالق لفظ 

المجاز على المجاز بالحذف غيَر �سائع)170(.  
ثم تكلم الناظم على الكناية، وقد ت�سمن كالمه ح�لها م�ساألتين:

الم�سالة الأولى: تعريف الكناية، وقد تابع فيه القزويني)171(.
فيها  تابع  وقــد  الكناية،  اأقــ�ــســام  اإلــى  ــارة  ــس الإ� الــثــانــي:  الم�ساألة 
القزويني)172( ويالحظ هنا اأن الناظم تابع القزويني في ت�سمية الكناية 
الكناية:  من  الأول  الق�سم  عن  القزويني  قــال  فبينما  الم��س�ف  عن 

»المطل�ب بها غير �سفة ول ن�سبة« قال الناظم: 
اإرادة الن�شبة اأو نف�س ال�شفه       اأو غير هذين، اجتهد اأن تعرفه)173(

هذا، وقد ترك الناظم التق�سيم اإلى تعري�ص وتل�يح ورمز، كما ترك 
منا�سب  وهذا  المجاز)174(،  اأبلغية  في  القزويني  عقده  الذي  الف�سل 
لمنهجه في الخت�سار، مع �سع�بة الكالم على التعري�ص والتل�يح والرمز 

للمبتدئ)175(.

المبحث الخام�س: المقارنة بين م�شائل علم البديع في المت�نين:
�سربين،  على  اأنه  اإلى  والإ�سارة  بتعريفه  البديع  علم  الناظم  بداأ 
وه� ُمتابع في هذا ل�ساحب التلخي�ص)176(، بل اإننا نجد اأن تعريف ابن 
ال�سحنة ُيطابق تعريف القزويني مطابقة كبيرة)177( - مع مالحظة ما 
تقت�سيه �سرورة النظم من تقديم وتاأخير- فبينما نجد القزويني يق�ل: 
»... وه� علم يعرف به وج�ه تح�سين الكالم بعد رعاية المطابقة وو�س�ح 

الدللة« نجد ابن ال�سحنة يق�ل:
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علم البديع وهو تح�شين الكام      بعد رعاية الو�شوح والمقام)178(
ولعله  للقزويني)179(،  خالفًا  اللفظية  بالمح�سنات  الناظم  بداأ  ثم 
ذكر  وقد  عنها،  الكالم  لط�ل  المعن�ية  المح�سنات  عن  الحديث  اأخر 
الناظم خم�سة من المح�سنات اللفظية، وهي: التجني�ص، ورد العجز على 
وقد  التلخي�ص)180(،  في  وكلها  والت�سريع،  والقلب،  وال�سجع،  ال�سدر، 

ترك الناظم اثنين من فن�ن البديع اللفظي عند القزويني: 
مع  �س�رها  بع�ص  تداخل  لحتمال  تركها  ولعله  الم�ازنة،  الأول: 

ال�سجع)181(.
الثاني: لزوم ما ل يلزم، وه� في واقع الأمر �سرب من ال�سجع فلعل 

ذلك �سبب تركه.
اأما في البديع المعن�ي فقد اأ�سار الناظم اإلى واحد وع�سرين مح�سنًا 
معن�يًا، وهي: الت�سهيم، والجمع، والتفريق، والتق�سيم، والق�ل بالم�جب، 
بما  المدح  وتاأكيد  والمطابقة،  الجد،  به  يراد  الذى  والهزل  والتجريد، 
ي�سبه الذم، وتاأكيد الذم بما ي�سبه المدح، والعك�ص، والرج�ع، والإيهام، 
والت�جيه،  غيره،  م�ساق  المعل�م  و�س�ق  وال�ستخدام،  والن�سر،  واللف 

والت�فيق، والمذهب الكالمي، وح�سن التعليل، وال�ستتباع.
ويالحظ اأن الناظم اخت�سر في ت�سمية عدد من الم�سطلحات البديعية؛ 
فمن ذلك تعبيره  بـ: )الجد( عن )الهزل الذي يراد به الجد()182(، وهذا 
يتنا�سب مع منهجه العام في الخت�سار، خا�سة اأن بع�ص م�سطلحات البديع 

ط�يلة ن�سبيًا.
م�سه�رة  غير  م�سطلحات  المح�سنات  بع�ص  في  ا�ستخدم  اأنه  كما 
ل�سرورة النظم؛ حيث عبر بالبحث والتعليق)183(، وهما م�سطلحان غير 
معروفين، ولهذا تردد بع�ص ال�سراح في تحديد المراد بالبحث)184(؛ وقد 
راأى غير واحد منهم اأن البحث ه� ما يعرف عند البالغيين بـ: )المذهب 
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الكالمي()185(، ويبدو اأن هذا ه� المراد لأن علم البحث والمناظرة له 
عالقة ق�ية بعلم المنطق)186(.

بع�ص  ونبه  التفريع)187(،  على  ال�سراح  حمله  فقد  )التعليق(  اأما 
يظهر  والــذي  البديعين)188(،  عند  م�سه�ر  غير  ا�سطالح  اأنه  ال�سراح 
بع�ص  عند  تعليقًا  ي�سمى  لأنه  )ال�ستتباع()189(  على:  حمله  الأليق  اأن 
البالغيين)190(، ويمكن اأن يقال: اإن الناظم اأراد بالتعليق ما ي�سمل كاًل 
من ال�ستتباع، والإدماج)191(، والتفريع، والمزاوجة)192( باعتبار اأن في 
كل منها ن�عًا من التعليق؛ فكاأنه لمح ال�سفة الم�ستركة بين هذه الفن�ن 

الأربعة فعبر بالتعليق لي�سير اإليها كلها باأوجز عبارة.
هذا، وقد ترك الناظم مما ذكره القزويني من المح�سنات المعن�ية: 

1 - الجمع مع التفريق.
2 - والجمع مع التق�سيم.

3 - الجمع مع التفريق والتق�سيم.
الثالثة -مع طلبه لالخت�سار-  يعتذر عنه في عدم ذكر هذه  وقد 

باإمكانية ا�ستنباطها من كالمه.
4 - الم�ساكلة، ولعله تركها باعتبار اأنها عند بع�ص اأهل العلم من �س�ر 

المجاز اللغ�ي)193(؛ فتدخل فيما ذكره الناظم في علم البيان.  
5 - المبالغة، ولعله تركها لكثرة تق�سيماتها التي �ستطيل النظم، وقد ل 

تنا�سب المبتدئ.  
6 -  المزاوجة، وقد مر اإمكانية دخ�لها في ق�ل الناظم: )والتعليق(.         

7 - التفريع، وقد مر اإمكانية دخ�له في ق�ل الناظم: )والتعليق(
بال�ستتباع  اكتفى  الناظم  فكاأن  ال�ستتباع  الإدماج، وه� قريب من   - 8

عنه، مع اأنه قد مر اإمكانية دخ�له في ق�ل الناظم: )والتعليق(.  
9 - الطراد)194(، ولعله تركه لعدم وج�د ح�سن ظاهر له.
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اأن يك�ن ترك  التي اجتهدت فيها  التعليالت  والأقــرب من كل هذه 
هذه المح�سنات لمجرد الخت�سار الذي يعد منهجًا للناظم كما �سبقت 

الإ�سارة اإليه مرارًا، واهلل اأعلم. 
اأن  م�سى  وقد  بها،  يت�سل  وما  بال�سرقات  البديع  الناظم  ختم  ثم 
اأول من تحدث عن ال�سرقات ه� القزويني في التلخي�ص)195(، وقد ترك 
الناظم كعادته مقدمة الخاتمة اخت�سارًا، اأما الم�سائل التي ذكرها في 

الخاتمة فهي:
1 - تق�سيم ال�سرقة اإلى ظاهرة و غير ظاهرة ، وه� في هذا مقتف اأثر 

القزويني)196(.
2 - تق�سيم ال�سرقة الظاهرة اإلى الن�سخ وال�سلخ والم�سخ مع الإ�سارة اإلى 
حالت يقبل فيها الأخيران - ال�سلخ والم�سخ -، وهذا يعتبر تلخي�سًا 

لما عند القزويني في ال�سرقة الظاهرة)197(.
3 - ذكر اأربعًا من �س�ر ال�سرقة الخفية ، واأغفل �س�رة واحدة من ال�س�ر 
التي ذكرها القزويني؛ وهي اأن ي�ؤخذ بع�ص المعنى وي�ساف اإليه ما 

يح�سنه)198(، ويبدو اأنه تركه ب�سبب منهجه في الخت�سار.
4 - الإ�سارة اإلى القتبا�ص والت�سمين والتلميح والحل والعقد وقد اكتفى 
ابن ال�سحنة بتعداد هذه الم�سطلحات، على طريقته في الخت�سار، 

وهي مذك�رة بالتف�سيل في التلخي�ص)199(.
5 - اأ�سار اإلى الم�ا�سع الثالثة للتاأنق في الكالم مكتفيًا بتعدادها على 
طريقته في الخت�سار التي تنا�سب المبتديء في الفن، والم�ا�سع 
لكن  والنتهاء،  والتخل�ص،  هي:البتداء،  القزويني  عند  الثالثة 
الناظم ت�سرف قلياًل في ذكرها؛ فقد ذكر براعة ال�ستهالل التي هي 
ى براعة التخل�ص  �س�رة من �س�ر البتداء فهي اأخ�ص منه، ثم �سمَّ
انتقاًل، ول يعرف اإطالق النتقال على ما اأراده الناظم)200(، لكن 
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به  ونعني  »التخل�ص،  الإي�ساح:  في  القزويني  ق�ل  من  اأخــذه  لعله 
النتقال...«)201(، كما �سمى النتهاء ح�سن الختام، ولعل عذره في 
الختام معروف عند  اأن م�سطلح ح�سن  ، مع  النظم  ذلك �سرورة 

البالغيين)202(. 
الخاتم�������ة:

بعد هذا البحث اأ�ستطيع اأن اأق�ل: اإن مائة المعاني تلخي�ص لكتاب 
مع  ونح�ها،  والعترا�سات  والنقا�سات  الأمثلة  فيه  ُحذفت  القزويني 
المنا�سب  الخت�سار  على  حر�سًا  والتق�سيمات  الأغرا�ص  بع�ص  حذف 

للمبتدئ في درا�سة هذا العلم، وقد لحظت اأثناء البحث اأم�را منها:
الدقيقة  والدرا�سات  الأبحاث  من  مزيد  اإلى  البالغة  تاأريخ  حاجة   -  1
التي تك�سف كثيرا من الم�سائل التي مازالت غائبة عنا، �س�اء كان 
العالقات  اأو  التق�سيمات،  ابتكار  اأو  الم�سطلحات،  تط�ر  في  ذلك 

بين الكتب.
2 - اأن الجه�د الم��س�عية التي بذلت لتاأريخ هذا العلم �س�اء كانت على 
ق�س�ر  فيها  عام  ب�سكل  للفن  تاأريخ  اأو  للم�سطلحات  معاجم  �سكل 
الكبيرة  بالجه�د  العتراف  رغم  بالقليلة،  لي�ست  واأوهــام  ظاهر، 
التي ُبذلت-كتب اهلل لأ�سحابها الأجر -، وقد اآن الأوان وقد تي�سر 
بانت�سار الحا�سب الآلي وما يتعلق به كثيٌر مما كان ع�سيرًا اأن تبذل 

جه�د اأكبر لتالفي النق�ص واإكمال الطريق.
متكامل  لم�سروع  العلمية  الأق�سام  اأحد  بتبني  اأو�سي  فاإني  ولذلك 

يخدم تاأريخ، بحيث يخرج لنا بنتائج مبنية على ا�ستقراء وتدقيق.
هذا  في  لي  ي�سره  ما  على  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأ�سكر  الختام  وفي 
م�سبغ  والحمدهلل  القراآن،  لغة  لمحبي  نافعًا  يجعله  اأن  واأ�ساله  البحث، 

النعم ، و�سلى اهلل على �سيد ولد اآدم، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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الملح����ق
وفيه متن منظ�مة مائة المعاني والبيان)203(:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

علم المعاني

باٌب: اأحواُل الإ�شناِد الخبرّي

��َط��ف��اُه ������ِذي ا���شْ ���وِل���ِه الَّ َع���لَ���ى َر����شُ
َوَب���ْع���ُد َق����ْد اأَْح���َب���ْب���ُت اأَن����ي اأْن��ِظ��َم��ا
اأُْرُج���������������وَزًة َل����ِط����ْي����َف����َة اْل���َم���ع���اِن���ْي
َف���ُق���ْل���ُت َغ����ْي����َر اآِم�������ٍن ِم�����ْن َح�����َش��ِد
ِم����ْن َن����ْف����َرٍة ِف���ْي���ِه َوِم�����ْن َغ���راَب���ِت���ْه
��ا���ِس ُث���مَّ اْل��َف�����ش��ي��ُح ِم���ْن َك����اِم ال��نَّ
ِل����ْي����ُف����ُه ���َش��ِق��ي��َم��ا َوَل��������ْم َي����ُك����ْن َت����اأْ
ِل���ْل���ح���اِل ُم���ط���اِب���ق���اً  َي�����ُك�����ْن  واإِْن 
��ُف��ْه ��ْر َن�����شِ َوِب��اْل��َف�����ش��ي��ِح َم����ْن ُي��َع��بِّ
َي��ْع��َدم��ا ذا  اأَْن  َواْل����ِك����ْذُب  َي���ُق���وُل���ُه، 

َي������اأِْت������ْي ِب���ه���ا ُم���َط���اِب���ق���ا ِل���ْل���ح���اِل
���ُر الأَْب����������واِب ف���ي َث���م���اِن ُم���ْن���َح�������شِ

������مِّ َو�������شَ  ، ف��������ائ��������َدًة  ذا  �����مِّ  َف�����������شَ
لزَم�������ه�������ا، َول�����ْل�����َم�����ق�����ام اْن�����َت�����ِب�����ِه
ُي���ْح���َم���ُد ِف����ْي����ِه  َف����ْه����َو  َط���لَ���ب���ي���اً  اأْو 
���ْب���دي���ُل ِب���الأْغ���ي���اِر ���ُن ال���تَّ َوَي���ْح�������شُ

اهلُل ����لَّ����ى  َو�����شَ هلِل  ال����َح����ْم����ُد   -  1
����لَّ����َم����ا َو�����شَ واآِل������������ِه  �����ٍد  ُم�����َح�����مَّ  -  2
َواْلَمعاِنْي اْلَبياِن  ِعْلَمِي  في   -  3
4 - اأَْب��ي��اُت��ه��ا َع���ْن ِم���اَئ���ٍة َل���ْم َت���ِزِد
5 - َف�َشاَحُة اْلُمْفَرِد ِفْي �َشاَمِتْه
اْل��ِق��ي��ا���ِس ُم���َخ���اِل���َف  َوَك����ْوِن����ِه   - 6
�َشليَما َت��ن��اُف��ٍر  ِم����ْن  ك����اَن  م��ا   -  7
8 - َوْهَو ِمَن التَّْعقيِد اأَْي�شاً َخاِلْي
��ُف��ْه ����ِذي ُي��وؤَلِّ 9 - َف��ْه��َو اْل��َب��ِل��ْي��ُغ، َوالَّ
ْدُق اأَْن ُيَطاِبَق اْلواقَع َما 10 - َوال�شِّ

ْح����َواِل اأَ َوَع���َرِب���يُّ ال��لَّ��ْف��ِظ ُذو   - 11

اْلَمعاِنْي ُه��َو  ِعْلٌم  ِعْرفاُنها   -  12

13 - اإْن َق�َشَد اْلُمْخِبُر َنْف�َس اْلُحْكِم

اإْن َق�َشَد الإْعاَم باْلعْلِم ِبِه  - 14

���ُد ُي���وؤَكَّ َف���ا  ���اً  اْب���ِت���داِئ���يَّ اإِن   -  15

ِب��َح�����َش��ِب الإْن���ك���اِر 16 - َوواج������ٌب 
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الباب الثاني: اأحوال الم�شند اإليه
َوالْح�������������ِت�������������راِز وِل������اْخ������ِت������ب������اِر
��ْن��ِب��ي��ِه واْل��َق��ري��َن��ْه ��ِط وال��تَّ َواْل��َب�����شْ
����اِث ف��اْع��ِرف��ا َف��ل��ْل��َم��ق��ام��اِت ال����ثَّ
���ِن �����ْرُك ِف���ْي���ِه ِل��ْل��ُع��م��وم اْل���َب���يِّ َوال�����تَّ
اْح���ت���ق���اِر اأِو  َت���ْع���ظ���ي���ٍم  ����ِد  اأَوَق���������شْ
��ْف��خ��ي��ِم ���اأِْن َوالإي�����م�����اِء وال��تَّ ل���ل�������شَّ
ِط التَّو�شُّ اأِو  واْل��ُب��ْع��ِد  اْل��ُق��ْرِب  ف��ي 
اْن��َف��َرْد ِلما  ْو  اأَ اِل���ْش��ِت��ْغ��راَق  ُتفيُد 
اْح��ِت��ق��اِر اأِو  تعظيم)205(  وق�شد 
��ْك��ث��ي��ِر ����دِّ َوالإْف�����������راِد وال��تَّ َوال���������شِّ
والتَّْعييِن والتَّْخ�شي�ِس  َواْل��َم��ْدِح 
ِل����َدْف����ِع َوْه�������ِم َك����ْوِن����ِه ل َي�����ْش��َم��ُل
ُث������������مَّ َب�������ي�������اُن�������ُه ف�����ِل�����اإي�����������ش�����اِح
َي������زي������ُد َت������ْق������ري������راً ل����م����ا ُي�����ق�����اُل
����واِب ال���������شَّ اإل������ى  ����ش���ام���ٍع  َردُّ  اأْو 
��ْق�����ش��ي��ُم ��ُل ال��تَّ ف��اْه��ت��م��اٍم َي��ْح�����شُ
َوِل��ْي اإْن  الْخت�شا�َس  ُيفيُد  َوَق���ْد 
َي���اأْت���ي ك����الْوَل����ى َواْل���ِت���ف���اٍت دائ���ِر

َل������ُه ف����ي ظ����اه����ٍر ذا ِع����ْن����َدُه ل���م���ا 
ل وِّ اأُ َم��ج��اٌز  ُم��اَب�����ٍس  َغْيٍر)204( 

ِلاإْنَكاِر ِو  ْوِن  ِلل�شَّ اْلَحْذُف   -  19

ْك��ُر للتَّْعظيِم َوالإه��اَن��ْه َوال��ذِّ  - 20

مع�رفا تكن  ��م��اٍر  ب��اإ���شْ َواإْن   -  21

ُل في اْلخطاِب لْلُمّعيَِّن 22 - َوالأ�شْ

َف���ِل���اإْح�������ش���اِر ����ٍة  َوَع����لَ����ِم����يَّ  -  23

والتَّْعظيِم ِل��ْل��َج��ْه��ِل  ��لَ��ٍة  َو���شِ  -  24

25 - َوب���اإِ����ش���اَرٍة ِل���ذي َف��ْه��ٍم َب��ِط��ْي

َوَق��ْد َحقيقٍة  اأَْو  ِلَعْهٍد  َواأَْل   -  26

َف���اْخ���ِت�������ش���اِر َوب����اإ�����ش����اَف����ٍة   -  27

��ْح��ق��ي��ِر َف��ِل��ل��تَّ ���راً  ُم���َن���كَّ َواإْن   -  28

للتَّْبييِن ُف  َواْلَو�شْ  ، ِه  دِّ َو�شِ  -  29

��ُل َف��َي��ْح�����شُ ����داً  ُم����وؤَكَّ 30 - وَك���ْوُن���ُه 

ِز اْل��ُم��ب��اِح ��َج��وُّ ��ْه��ِو وال��تَّ 31 - وال�����شَّ

32 - ِبا�ْشٍم ِبِه َيْخَت�سُّ ، َوالإْبداُل 

33 - َواْلَعْطُف : تف�شيٌل مَع اْقتراِب

ُل للتَّْخ�شي�ِس، والتَّْقديُم 34 - والَف�شْ

ِل  ِل ، والتَّْمكيِن والتََّعجُّ 35 - كالأ�شْ

اهِر 36 - َنْفياً ، َوَقْد على خاِف الظَّ

�ْشَنَدُه اأَ اإْن  َمْعناُه  اأَْو  َواْلِفْعُل   -  17

اإل��ى َواإْن  ��ٌة،  َع��ْق��ل��يَّ ح��ق��ي��ق��ٌة   -  18
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الباب الثالث : اأحواُل الُم�ْشَنِد
َت��ْع��ي��ي��ن��ْه ُي���ف���ي���ُدن���ا  اأْو  ْك������ُر  وال������ذِّ
ِد ����َج����دُّ ب����ال����َوْق����ِت م�����ْع اإف����������اَدِة ال����تَّ
��َدا ُق�����شِ ال��ُح��ْك��ِم ف��ي��ِه  َن��ْف�����َس  لأنَّ 
َوَن����������ْح����������ِوِه َف����ِل����ُي����ف����ي����َد اأزي�����������َدا
ِمْن َيجيُء  ما  باْعتباِر  ْرِط  بال�شَّ
ل )اإْن( َو)َل��ْو(، ول لذاَك َمْنُع ذا
���ْن���ك���ي���ُر ����ُه ُي������ْع������َرُف وال���تَّ َوَع����ْك���������شُ

 ك���ح���اِل���ِه م����ْع ف���اع���ٍل ِم�����ْن اأْج�����ِل
ُذِك����َرا ق���ْد  ي��ُك��ْن  ل��م  اإْن  ُي����َرْد  َواإْن 
اْل��َم��ْن��زل��ْه ِم���ْث���ُل لزٍم ف���ي  ف�����ذاَك 
َوال����ح����ْذُف ل��ْل��َب��ي��اِن ف��ي��م��ا اأُْب��ِه��َم��ا
��ِد ���اِم���ِع َغ���ي���َر اْل��َق�����شْ ����ِم ال�������شَّ َت����َوهُّ
اْل��ُم��ق��اَب��ل��ْه ِل���ْش��ِت��ْه��ج��اِن��َك  ُه���َو  اأْو 
َتْعيينُه ��ْب  ُي�����شِ ل��م  َم���ْن  على  اً  ردَّ
ُع���ِل���َم���ا �����ٍل  لأ������شْ اأْو  اْه����ت����م����اٌم  اإذا 

��اِن��ْي:اإ���ش��اِف��يٌّ َك��َذا َن���ْوع���اِن - وال��ثَّ
َوَع��ْك�����ُش��ُه ِم����ْن َن���ْوِع���ِه اْل���َم���ْع���روِف
���َم���ا ���ْق���ِدي���ُم ُث����مَّ اإنَّ َواْل���َع���ْط���ُف وال���تَّ
ِمْثلََما َواأَْي�����ش��اً  ��ِع،  ب��اْل��َو���شْ َع����َداُه 

ى التَّْرُك مَع اْلَقرينْه 37 - ِلَما َم�شَ

��ِد ��ْق��يُّ َف��ل��ل��تَّ ِف����ْع����ًا  َوَك�����وُن�����ُه   -  38

َفِاْنِعداِم ذا وُمْفَرَدا َوا�ْشماً   - 39

40 - والِفْعُل بالَمْفُعوِل اإْن َتَقيََّدا

َواإْن م���ْن���ُه  ِل���م���اِن���ٍع  َوَت����ْرُك����ُه   -  41

ٌل في )اإذا( 42 - اأداِتِه، واْلَجْزُم اأ�شْ

ُف والتَّْعريُف والتَّاأخيُر 43 - َوالَو�شْ

44 - ُثمَّ مَع اْلمفعوِل حاُل الِفْعِل

�ٍس ل َكْوِن ذاَك قْد َجَرى 45 - َتلَبُّ

اأِو اْلإْثباُت لْه 46 - النَّْفُي ُمْطلَقاً 

َلِزَما َواإل  تْقديٍر  َغْيِر  ِم��ْن   -  47

ِل���َردِّ اأْو  ك��ِر  ال��ذِّ ِل��َم��ِج��يِء  اأْو   -  48

لْه ِلْلفا�شِ اأْو  ُهَو للتَّْعميِم  اأْو   - 49

�َشبيَهُه اأْو  اْلَمْفُعوَل  ِم  َوَق���دِّ  -  50

51 - َوَبْع�َس َمْعموٍل على َبْع�ٍس َكما

ُر َنْوعاِن: َحِقيقيٌّ - َوَذا 52 - اْلَق�شْ

وِف َفٍة على اْلَمْو�شُ ُر �شِ 53 - َفَق�شْ

54 - ُطُرُقُه النَّْفُي واِل�ْشِتْثَنا ُهَما

55 - دلَلُة التَّْقديِم ِباْلَفْحَوى َوَما

الباب الرابع : اأحوال متعلقات الفعل

الباب الخام�س : الق�شر
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ي�����ك�����وُن ب����ي����َن ف�����اع�����ٍل وم������ا َب������َدا
ُي���ْب���َدُل ذا  اأْو  اْل��َم��ْج��ه��وِل  َم��ن��ِزل��َة 

واْلُمْنَتَخْب حا�شٍل،  َغْيُر  ُه��َو  ما 
اْل�����ُوق�����وُع ي����ك����ِن  ل����م  واإْن  َل�����ْي�����َت 
َلْه َواْلَمْو�شوُع  َوال�ْشِتْفهاُم  ِفْيِه، 
اَن( )َمَتى( َو)اأَنَّى( )َكْم( )كْيَف( )اأيَّ
ٌر َوْه����َي ُهَما ��وُّ )َه���ْم���زاً( َع���َدا َت�����شَ
���ْح���ق���ي���ِر وال���تَّ ي����ك����وُن  ذا  َوغ�����ي�����ِر 
َوَق�����������ْد لأْن��������������واٍع ي�����ك�����وُن ج����ائ����ْي
��دا ��ْرُط َب��ْع��َده��ا ي��ج��وُز، وال��نِّ َوال�����شَّ
ي����ج����يُء، ُث�����مَّ َم���و����ش���َع اْلإْن���������ش����اِء
��ِل ت��اأمَّ ذا  ِب��ع��ْك�����ِس  اأْو  واْل���ِح���ْر����سِ 

ك��اْل��ع��اري��ْه َل����ْت  ُن����زِّ اأْو  ��ه��ا  ك��َن��ْف�����شِ
���ُل ِب����َج����اِم����ٍع اأْرَج����������ُح، ث����مَّ اْل���َف�������شْ
َت��َح��ت��م��ا ������ٌح  ُم������َرجِّ واإْن  ������ٌل  اأ�������شْ

ل��ف��ٍظ ل��ه اْلإي���ج���اُز والإط���ن���اُب اإْن
��ٌر وَح������ْذُف ُج��ْم��ل��ٍة اأو ُج��َم��ِل َق�����شْ
ع���ل���ي���ه اأن�����������واٌع وِم����ْن����ه����ا اْل����َع����ْق����ُل
���ْذي���ي���ِل ث������اٍن والْع�����ت�����را������سِ وال���تَّ

َوُم��ْب��َت��َدا َخ��َب��ٍر  َب��ْي��َن  ُر  اْلَق�شْ  -  56

ُل 57 - ِم��ن��ُه ف��َم��ْع��ل��وٌم وَق����ْد ُي���َن���زَّ

58 - ي�ْشَتْدِعي الْن�شا اإذا كاَن َطلَْب

اْلَمْو�شوُع وَل��ُه  التََّمنِّْي  فْيِه   -  59

اِخلْه ( الدَّ 60 - َو)َلْو( َو)َهْل( ِمْثُل )َلَعلَّ

( )اأْينا( 61 - )َهْل( )َهْمَزٌة( )َمْن( )ما( َو)اأيٌّ

ديٌق َوما 62 - َف�)َهْل( ِبَها ُيْطلَُب َت�شْ

والتَّْقريِر ِلا�ْشِتْبطاِء  َوَق��ْد   -  63

64 - َواْلأْم��ُر وْهَو َطلَُب ا�ْشِتْعاء

65 - والنَّهُي َوْهَو ِمْثُلُه ِب�: )ل( َبَدا

66 - َوَقْد ِلِاْخِت�شا�ِس والإْغراِء

��ف��اوؤِل 67 - َق���ْد َي��َق��ُع اْل��َخ��َب��ُر ل��ل��تَّ

ثانيْه ِم��ْن  تاليٌة  َل��ْت  ُن��زِّ اإْن   -  68

ُل ٌط فاْلَو�شْ ْل، واإْن َتَو�شُّ 69 - فاْف�شِ

�َشِلما ق��ْد  ُلها  اأ�شْ لحال  بما   -  70

71 - توفيُة المق�شود بالنَّاق�ِس ِمْن

ِل ��ْرب��ا الأوَّ َع��ْن��ُه، و���شَ ب��زائ��ٍد   - 72

َي����ُدلُّ وم���ا  ج��م��ل��ٍة  ُج����زِء  اأْو   -  73

بالتَّْف�شيِل للتَّْو�شيِع  وج��اَء   -  74

اد�ُس : الإن�شاء الباب ال�شَّ

ابُع : الف�شل والو�شل الباب ال�شَّ

الباُب الثامُن : الإيجاز والإطناب
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اإي������������راُد م�����ا ُط�������ُرُق�������ُه َت����ْخ����َت����ِل����ُف
ل����ْه �������َع  ُو��������شِ م�����ا  لزُم  ب�����ه  ف����م����ا 
ك��ن��اي��ْه اأْو  �����ْش��ب��ي��ِه  ال��تَّ ع���ن  ُت��ن��ب��ي 
����اِن وَع����ْق����ِل����يَّ  - خ���ي���ال���ي���اً  ول������و   -
اْل������ُج������ْزاآِن ي��خ��ت��ل��ُف  ف��ي��ِه��م��ا  اأْو 
َح��ق��ي��َق��َت��ْي��ِه��م��ا وخ����اِرج����ا ف����ي  ذا 
َك��ذا ل  اأْو  ُح��ْك��ِم��ِه  ف��ي  اْو  واِح�����ٌد 
اأداُت����������������ُه َوَق������������ْد ِب��������ِذْك��������ِر ِف�����ْع�����ِل
ِب�����ِه ����ٍه  ����بَّ َم���������شَ ع����ل����ى  اأْو  َي�������ُع�������وُد 
اأْن�����واَع�����ُه، ُث�����مَّ اْل���م���ج���اُز ف��اْف��َه��م��ا
���ت���ع���ارْه ا����شْ اأِو  ����ًا  ُم����ْر�����شَ ي����ك����وُن 
َلْه ا�ْشُتِعيَر  ِجْن�ٍس  ا���ْش��ُم  اإِن  َوْه���َي 
����ْه ����ِم����يَّ َت����َه����كُّ ������ّداً  �������شِ َت�����ُك�����ْن  واإْن 
���ْم اإل���ى ُم���ْم���َت���ِن���ع���اً ِك���ن���اي���ٌة ف���اْق�������شِ
َتْعِرَفْه اأْن  اْجَتِهْد  هَذْيِن  غيِر  اأو 

ُف 75 - ِع��ْل��ُم اْل��َب��ي��اِن م��ا ب��ِه ُي��َع��رَّ

للْه الدِّ وا�شحَة  َكْوِنها  في   -  76

77 - اإم��ا م��ج��اٌز ِم��ْن��ُه اِل���ْش��ِت��ع��ارْه

��اِن ��يَّ ِح�����شِّ التَّ�ْشبيِه  َوَط���َرف���ا   -  78

79 - َوِم��ْن��ُه ِب��اْل��َوْه��ِم َوِب��اْل��ِوْج��داِن

80 - َوَوْجُهُه ما ا�ْشَتَركا ِفْيِه َوجا

َوذا  ، َوَعْقِليٌّ يٌّ  َفِح�شِّ فاً  َو�شْ  -  81

َك��ِم��ْث��ِل اأْو  ك����اأنَّ  اأْو  واْل���ك���اُف   -  82

ِه الُم�َشبَّ على  ِمْنُه  َوَغ��َر���ٌس   -  83

اْق�ِشما ُرْك���ٍن  ُك��لِّ  َف��ِب��اْع��ِت��ب��اِر   - 84

وت�����ارْه ����ٌب  ُم����َركَّ اْو  ُم����ْف����َرٌد   -  85

ل���ْه اأوَّ ادِّع����اًء  ُي��ج��َع��ُل ذا ذاَك   - 86

��ْه َف��ت��اِب��ِع��يَّ ل  اأْو  ���ٌة  ���ِل���يَّ اأ����شْ  -  87

َوْه���َو ل َمْعنًى  ِب��ِه لزُم  88 - وم��ا 

َفْه 89 - اإرادِة النِّ�ْشَبِة اأْو َنْف�ِس ال�شِّ

علُم البيان

علُم البديع
َب���ْع���َد ِرع���اي���ِة اْل���ُو����ش���وِح واْل��َم��ق��اْم
َوَرْد َوَت�����ْش��ري��ٍع  َق���ْل���ٍب  اَْو  َو���َش��ْج��ٍع 
والتَّْق�شيِم ��ف��ري��ِق  وال��تَّ واْل��َج��ْم��ِع 
ِك����ي����ِد ����اأْ ����ب����اِق وال����تَّ وال�����ِج�����دِّ وال����طِّ

90 - ِعْلُم البديِع َوْهَو َتْح�شيُن اْلكاْم

91 - �َشْرباِن : َلْفظيٌّ َكَتْجِني�ٍس َوَرّد

َكالتَّ�ْشهيِم َوْه��َو  واْلَمْعَنِويُّ   -  92

ِب َوالتَّْجريِد 93 - واْلَقْوِل ِباْلُموِجَ
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الهوام���س

عن  للك�سف  الأول  المقام  في  تهدف  لأنها  مخت�سرة  الترجمة  تك�ن  اأن  على  حر�ست   )1(
مخت�سٌر  نظم  والبيان(  المعاني  )مائة  اأن  لتاأكيد  الجليلين  العالمين  بين  العالقة 

لــ:)تلخي�ص المفتاح(.
183/2-184، والأعالم:  الطالع  والبدر   ،157-156/1 ال�عاة:  : بغية  )2( انظر ترجمته في 

.192/6

البلدان:  وبيان حدودها في معجم  الروم  المراد ببالد  انظر كالمًا ط�ياًل في تحديد   )3(
.100-97/3

)4( انظر ترجمته في �سذرات الذهب: 169/9-170، والبدر الطالع: 264/2-265، وال�س�ء 
الالمع: 10/3. 

)5( ن�ص عليه ال�سخاوي في ال�س�ء الالمع: 10/3، و�سماه ال�سيد عبداهلل، لكنني حددت مراده به 
من خالل ن�ص اآخر في ال�س�ء الالمع: 177/5، وه� عبداهلل بن محمد بن اأحمد الح�سيني 
الني�ساب�رّى الحنفي عالم بالعربية واأ�س�ل الفقه، ولد �سنة: 706هـ، ولي التدري�ص بحلب، 
واأقام بدم�سق مدة، وبالقاهرة مثلها، وت�في �سنة: 776هـ، له عدة م�ؤلفات منها: »�سرح 
ال�عاة:  بغية   ،394-392/2 الكامنة:  الدرر  في:  ترجمته  انظر  البالغة،  في  التلخي�ص« 

54/2، الأعالم: 127-126/4.

اْل��َم�����ْش��ُخ ا���ْش��ُت��ِط��ي��َب  اإِن  ل  ُي������َذمُّ 
���ِع َم���ْع���ن���ًى ف���ي م��ح��ل اآَخ����ِر َك���َو����شْ
وِم���ْن���ُه َق���ْل���ٌب ، واْق���ِت���ب���ا����ٌس ُي��ْن��َق��ُل
���ُق اْن َت�����َش��ْل ���اأنُّ وِم���ْن���ُه َع���ْق���ٌد، وال���تَّ
ُح�ْشُن اختتام واْنَتَهى اْلَمقاُل)207(

فالنَّ�ْشُخ ظ��اِه��ٌر  ��ِرق��اُت  ال�����شَّ  -  96

ْلُخ ِمْثُلُه ، َوَغْيُر ظاِهِر 97 - وال�شَّ

اأ���ْش��َم��ُل ذا  اأْو  َيَت�شاَبهاِن  اأْو   -  98

ميٌن وَتْلميٌح َوَحّلْ 99 - َوِمْنُه ت�شْ
100 - براعُة ا�ْشِتهاٍل اْنِتقاُل)206(

ْعريَّة رقاِت ال�شِّ الخاتمة في ال�شَّ

���ِت���ْخ���داِم ��ِر واِل����شْ �����شْ وال���لَّ���فِّ وال��نَّ
��ْع��ِل��ي��ِق ��ع��ل��ي��ِل وال��تَّ واْل���َب���ْح���ِث وال��تَّ

واْلإْيهاِم ُجوِع  والَعْك�ِس والرُّ  - 94

ْوِق والتَّْوِجيِه والتَّْوفيِق 95 - وال�شَّ
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)6( البدر الطالع: 264/2.
)7(  يعد الخلخالي اأول من �سرح تلخي�ص المفتاح، وقد ت�في �سنة: 745هـ اأي قبل ولدة ابن 
القرن  انتهاء  قبل  الع�سرة  التلخي�ص  �سروح  جاوزت  وقد  �سن�ات،  اأربع  بنح�  ال�سحنة 

الثامن، انظر جامع ال�سروح والح�ا�سي: 624-622/2.  
)8( فقد فرغ التفتازاني من كتابه )المط�ل( الذي يعد اأحد اأ�سهر �سروح التلخي�ص �سنة: 

748هـ؛ اأي قبل ولدة ابن ال�سحنة بنح� �سنة.  

)9( انظر ترجمته في الهام�ص )5( من ال�سفحة ال�سابقة. 
)10( انظر ترجمته في الهام�ص )5( من ال�سفحة ال�سابقة.

)11( ولم اأظفر بمن ذكر اأحدا من �سي�خه لأجزم بما ذكرُت.
)12( انظر التلخي�ص: 15، وقد ذكر الدكت�ر اأحمد مطل�ب اأن القزويني و�سع هذا المبحث 
في بداية كتابه تاأثرًا بابن �سنان الخفاجي، والظاهر اأنَّ هذا غير �سحيح لأنَّ مباحث 
لعل�م  �سنان  ابن  يتعر�ص  ولم  الف�ساحة؛  عن   تتحدث  كلها  الف�ساحة«  »�سر  كتاب 
البالغة الثالثة حتى يقال: اإنه قدمها عليها، انظر: »التلخي�ص و�سروحه«: 209، وقارن 
بـكتاب: »�سر الف�ساحة«، واأما ماذكره الدكت�ر �س�قي �سيف من اأن القزويني ا�ستهدى 
اأنه غير �سحيح  فيبدو  مالك  بن  الدين  ببدر  الثالثة  العل�م  قبل  المقدمة  و�سعه  في 
اأي�سًا؛ اإذ اأن بدر الدين بن مالك اإنما تكلم قبل العل�م الثالثة عن البالغة فقط، ثم 
والقزويني  ابن مالك  بين  ، مع الختالف  البديع  الف�ساحة في بداية علم  تكلم عن 
في تف�سيل ما ذكراه في هذين المبحثين، انظر : البالغة تط�ر وتاريخ: 336، وقارن 

بالم�سباح: 99، 193-192. 
)13( التلخي�ص: 18، والذي بداأ هذا التق�سيم ه� ابن مالك في الم�سباح ، انظر الم�سباح: 

99، البالغة تط�ر وتاريخ: 315.

عليها،  يتابعه  لم  لكنه  ال�سكاكي  تق�سيمات  من  بالطبع  م�ستفيد  وه�   ،19 التلخي�ص:   )14(
انظر مفتاح العل�م : 163-164، وانظر : البالغة تط�ر وتاريخ: 338. 

)15( التلخي�ص: 72، بينما ق�سمه بع�ص البالغيين اإلى اأب�اب اأو نح�ها، انظر - على �سبيل 
المثال -: مفتاح العل�م: 330-331، حيث ق�سمه اإلى اأ�س�ل.

)16( التلخي�ص: 94.
الكتاب  البديع( في طبعة  اأ�سيف عن�ان )علم  وقد   ،423  ،417 العل�م:  انظر مفتاح   )17(

المتداولة ، والذي يظهر من �سياق الكالم اأنها لي�ست من كالم ال�سكاكي .
)18( انظر الم�سباح : 99، 193-192.

)19( انظر البالغة تط�ر وتاريخ: 347.
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)20( انظر: القزويني و�سروح التلخي�ص: 205، البالغة تط�ر وتاريخ: 315.
)21( التلخي�ص: 116، وانظر معجم الم�سلحات البالغية وتط�رها: 42-41/3.

)22( التلخي�ص: 16، 17.
)23( التلخي�ص: 18-15.

)24( التلخي�ص: 19-20، وذكره للم�سالة في ذلك الم��سع كان بمنا�سبة الحديث عن الخبر 
والإن�ساء، انظر تف�سيل ذلك في : �سروح التلخي�ص: 173/1، 175، والمط�ل: 38.

)25( الدرر المدروزة : 7 ب .
الكتاب  م�سائله بخالف مقدمة  ال�سروع في  عليه  يت�قف  ما  العلم على  تطلق مقدمة   )26(
حيث تطلق على طائفة من كالم الم�ؤلف قدمت اأمام المق�س�د لرتباٍط له بها وانتفاع 

بها فيه، مخت�سر المعاني : 69/1، وانظر التعريفات : 219.
ب، دفع   7 المدروزة:  الدرر   ،28 الم�ستح�سنة:  الفرائد  المثال: درر  �سبيل  انظر على   )27(

المحنة: 5 ب.
)28( التلخي�ص: 19، متن مائة المعاني = المنظ�مة: 11-12، و�ساأحيل اإلى رقم البيت؛ لأن 

الإحالة اإليه اأي�سر في المراجعة.
وانظر:معجم   ،100 الم�سباح:   ،161 العل�م:  مفتاح  المثال:  �سبيل  على  انظر   )29(

الم�سطلحات البالغية: 280-276/3.
)30( الإي�ساح: 34-33/1.

بداية  الخبر في  اإلقاء  الق�سد من  166 حيث جعل  بالمفتاح:  وقارن   ،20 التلخي�ص:   )31(
الكالم على الخبر ل �سمن الكالم على الإ�سناد الخبري.

العقلي  المجاز  كان  وقد   ،203/3 البالغية:  الم�سطلحات  معجم   ،21 التلخي�ص:   )32(
 ،393 المفتاح:  المثال -  �سبيل  انظر - على  البيان،  القزويني يذكر �سمن علم  قبل 

الم�سباح: 183.
)33( التلخي�ص: 21، المنظ�مة: 17-18، وقارن بالمفتاح: 393.

)34( التلخي�ص: 39-24.

)35( التلخي�ص: 35-24.
)36( التلخي�ص: 35.

الف�سل،  الت�ابع و�سمير  بالحديث عن  والتنكير  التعريف  ال�سكاكي  بين  َل  بينما ف�سَ  )37(
انظر مفتاح العل�م: 187 فما بعدها.

)38( التلخي�ص: 32.
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)39( التلخي�ص: 24، وقارن بالمفتاح: 176-177 حيث عبر بالإثبات وطي الذكر، وبالم�سباح: 
104 حيث عبر بالحذف والإثبات.

)40( لأن ال�س�ن عند القزويني ي�سمل �س�رتين، وكذلك الختبار، انظر التلخي�ص:24. 
)41( التلخي�ص: 24.
)42( التلخي�ص: 25.

)43( التلخي�ص: 25-24.
)44( انظر التلخي�ص: 28-25.

)45( التلخي�ص: 25.

)46( التلخي�ص: 25.

)47( التلخي�ص: 25.

)48( التلخي�ص: 26.

)49( التلخي�ص: 26.

)50( التلخي�ص: 27.

)51( التلخي�ص: 27.
)52( التلخي�ص: 28-27.

)53( التلخي�ص: 28.
)54( انظر �سروح التلخي�ص: 341-337/1.

الذي  المنظ�مة  من  والثالثين  الرابع  البيت  روايــة  في  المنظ�مة  �سروح  اختلفت   )55(
ُذكرت فيه هذه الم�سالة ، وقد اعتمدت الرواية الخالية من الح�س�، مع ك�نها م�افقة 

للتلخي�ص.
)56( التلخي�ص: 28.

)57( التلخي�ص: 29-28.
)58( التلخي�ص: 29.

)59( التلخي�ص: 31-29.
)60( التلخي�ص: 30-29. 

)61( ولل�سراح في فهم عبارة الناظم هنا م�سالك �ستى، انظر على �سبيل المثال: درر الفرائد 
الم�ستح�سنة: 69، الدراري المدروزة: 12 ب، دفع المحنة: 10 ب.

)62( التلخي�ص: 30. 
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)63( التلخي�ص: 30.

)64( التلخي�ص: 30.

)65( التلخي�ص: 30.
)66( التلخي�ص: 30، المنظ�مة: 32.

)67( ت�سمل عبارة الناظم تف�سيل الم�سند اإليه وتف�سيل الم�سند فهما في الحقيقة داعيان؛ 
وبذلك تك�ن الدواعي ثالثة.

)68( التلخي�ص: 31-30.
)69( التلخي�ص: 31.
)70( التلخي�ص: 32.

)71( التلخي�ص: 32-35، وه� من الم�ا�سع التي اأطال فيها القزويني الكالم جدًا.
)72( التلخي�ص: 39-37.

)73( التلخي�ص: 37-35، 39.
)74( التلخي�ص: 45-40.

)75( التلخي�ص: 45.

)76( المنظ�مة: 43.
)77( التلخي�ص: 45-40.

لم  حيث   121  ،104 والم�سباح:   ،206  ،176 بالمفتاح:  وقــارن   ،40  ،24 التلخي�ص:   )78(
يراعيا هذه النكتة، و�سر هذه المخالفة كما قال التفتازاني - وه� يتحدث عن حذف 
الم�سند اإليه: »وذكره ههنا بلفظ الحذف، وفي الم�سند بلفظ الترك، تنبيها على اأن 
الم�سند اإليه ه� الركن الأعظم ال�سديد الحاجة اإليه، حتى انه اإذا لم يذكر فكاأنه اأتى 
به، ثم حذف بخالف الم�سند، فانه لي�ص بهذه المثابة فكاأنه ُتِرك من اأ�سله«، مخت�سر 

المعاني: 274/1.
)79( التلخي�ص: 40، خالفًا للمفتاح: 206، والم�سباح: 121 حيث لم ُيِحيال على ما �سبق في 

الم�سند اإليه، بل كررا وزادا في الأغرا�ص.
)80( التلخي�ص : 24، 40، خالفًا للمفتاح : 206-207، والم�سباح : 121 حيث لم ي�سيرا اإلى 

القرينة.
)81( التلخي�ص : 41-40.

في  �سبق  ما  على  ُيِحل  لم  حيث  حيث   ،207 المفتاح:  في  بما  وقارن   ،41 التلخي�ص:   )82(
الم�سند اإليه، بل كرر وزاد في الأغرا�ص.
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)83( التلخي�ص: 41.

)84( التلخي�ص: 41.
)85( التلخي�ص: 41، والمنظ�مة: 93.

)86( التلخي�ص: 41.
)87( انظر على �سبيل المثال: مخت�سر المعاني: 22/2-32، وحا�سية الد�س�قي في الم��سع 

نف�سه - كالهما �سمن �سروح التلخي�ص -.
)88( التلخي�ص: 45-43.

)89( انظر في تقديم الم�سند: التلخي�ص: 45، وقارن بتقديم الم�سند اإليه في : التلخي�ص: 
. 43-32

)90( التلخي�ص: 44.

)91( التلخي�ص: 44.

)92( المنظ�مة: 39.

)93( التلخي�ص: 44.

)94( التلخي�ص: 44.
)95( التلخي�ص: 44-41.

)96( المنظ�مة: 40، التلخي�ص:44.

)97( التلخي�ص: 42، المنظ�مة:44.
)98( التلخي�ص: 43-42.

)99( التلخي�ص: 44.
)100( التلخي�ص: 45، المنظ�مة: 51-44.

)101( خالفًا لمن �سبقه، انظر على �سبيل المثال: مفتاح العل�م: 224، الم�سباح: 132-121، 
حيث جعاله ف�ساًل �سمن باب الم�سند.

)102( التلخي�ص: 45.
)103( التلخي�ص: 46-45.
)104( التلخي�ص: 47-46.

)105( التلخي�ص: 47.
)106( التلخي�ص:47.
)107( التلخي�ص: 48.
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)108( التلخي�ص: 48.

)109( التلخي�ص: 48.
)110( التلخي�ص: 52-48.

)111( التلخي�ص:  48-49، المنظ�مة: 53-52.
)112( التلخي�ص: 49.

)113( التلخي�ص: 50-49.
)114( انظر التلخي�ص: 52.

)115( التلخي�ص: 51.
)116( انظر التلخي�ص: 52-51.

)117( التلخي�ص: 51-51، المنظ�مة: 57-55.
)118( التلخي�ص: 57-52.

)119( التلخي�ص: 57.
)120( التلخي�ص: 52، المنظ�مة: 58.

)121( التلخي�ص: 57-52.
52؛ فالعبارتان تدلن على اأن �س�ر الإن�ساء الطلبي  58-59، التلخي�ص:  )122( المنظ�مة: 
لالإن�ساء  اأخرى  �س�رًا  اأجد  لم  ط�يل  بحث  بعد  ولكني  بع�سها،  المذك�ر  واأن  كثيرة 

الطلبي، واهلل اأعلم.
)123( التلخي�ص: 52.

)124( انظر التلخي�ص: 55-52.
)125( التلخي�ص: 54-53.
)126( التلخي�ص: 56-55.

)127( التلخي�ص: 55.

)128( التلخي�ص: 56.

)129( التلخي�ص: 56.

)130( التلخي�ص: 57.
)131( انظر في تقرير ك�نه ا�ستطرادا حا�سية الد�س�قي: 331/2.

)132( انظر التلخي�ص: 56.
)133( التلخي�ص: 57.
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)134( التلخي�ص: 57.
)135( التلخي�ص:57.

)136( التلخي�ص: 57، ويحتمل اأنه اأ�سار اإليها ، انظر ما �سياأتي في الهام�ص التالي.
323، ويالحظ اأن عبارة الناظم تحتمل اأن يراد بها  67، مفتاح العل�م:  )137( المنظ�مة: 
هذه الم�ساألة التي ذكرها ال�سكاكي وتحتمل ما اأ�سار اإليه القزويني من اأن حكم الخبر 
ه� حكم الإن�ساء في كثير من الأب�اب الخم�سة ال�سابقة ، انظر في الخالف في فهم 

اأ. مراد الناظم  : درر الفرائد الم�ستح�سنة: 134، دفع المحنة:  21 
)138( التلخي�ص: 64-58.

)139( انظر التلخي�ص:  62-64، وقارن  بالمنظ�مة : 70-69.
)140( التلخي�ص: 62-58.

)141( التلخي�ص: 58.

)142( التلخي�ص: 58.
)143( التلخي�ص: 71-65.

بينما ذكرها  ي�سمها،  ولم   ، يذم  ول  مما ليمدح  276 حيث جعلها   : المفتاح  انظر   )144(
حد  في  الم�ساواة  دخ�ل  لعدم  محتملة  وعبارته  �سديد،  باخت�سار  وغيره  القزويني 

البالغة، انظر التلخي�ص: 65، 66.
)145( مخالفًا بذلك تعريف ال�سكاكي ، انظر: المفتاح: 277.

)146( المنظ�مة: 71-72، التلخي�ص: 65.
)147( انظر : �سروح التلخي�ص: 170/3 فما بعدها.

)148( التلخي�ص: 68-66.

)149( التلخي�ص: 68-37.
)150( التلخي�ص: 68-69، 69-70، 70-71، مع مالحظة اأن الت��سيع عند القزويني �س�رة 

من �س�ر الإي�ساح بعد الإبهام .
)151( انظرالتلخي�ص: 70-68. 

)152( انظر الإ�سارة اإلى �سع�بة هذه الفروق، واإف�سادها للذوق في: بغية الإي�ساح:  363/2. 
)153( التلخي�ص: 71. 

)154( انظر : 4 من هذا البحث.
)155( التلخي�ص : 72، المنظ�مة: 76-75.

)156( التلخي�ص: 81-72.
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)157( التلخي�ص: 81.
)158( التلخي�ص: 73-72.
)159( التلخي�ص: 76-73.
)160( التلخي�ص:  76-74.

)161( التلخي�ص: 76.

)162( التلخي�ص: 76.
)163( التلخي�ص: 77-76.
)164( التلخي�ص: 81-78.
)165( التلخي�ص: 83-82.

)166( في باب الإ�سناد الخبري المذك�ر �سمن علم المعاني.
)167( فعلى �سبيل المثال: تحدث القزويني عن المجاز المر�سل في اأقل من ن�سف �سفحة، 

ثم اأطال في ال�ستعارة في ح�الي خم�ص �سفحات، انظر التلخي�ص: 83، 88-83.
)168( التلخي�ص:91-88.

والتبعية  المكنية  »بين  كتاب:  في  المكنية  ال�ستعارة  في  مف�ساًل  الخالف  انظر   )169(
والمجاز العقلي« للدكت�ر ب�سي�ني في�د.

)170( انظر حا�سية الد�س�قي: 231/4.
اأتى بهذا التعريف، انظر: معجم الم�سطلحات  اأول من  91، والقزويني  التلخي�ص:   )171(

البالغية 154/3 فما بعدها.
)172( التلخي�ص: 91-92، والقزويني متابع لل�سكاكي في هذا التق�سيم، انظر: مفتاح العل�م: 403.
)173( التلخي�ص: 91، والمنظ�مة: 89، خالفًا لت�سمية ال�سكاكي وابن الناظم، انظر: مفتاح 

العل�م: 403، الم�سباح: 188.
)174( التلخي�ص: 93.

)175( انظر الإ�سارة اإلى �سع�بتها في: البالغة العربية للميداني: 141/2.
)176( التلخي�ص: 94.

ابن  ول  ال�سكاكي  يعرفه  لم  بينما  �سراحة  البديع  عرف  من  اأول  القزويني  ويعد   )177(
الناظم  بهذا التعريف بـــل اكتفيا اأنه من ت�ابع الف�ساحة ، انظر: مفتاح العل�م: 423، 

الم�سباح: 192. 
)178( التلخي�ص: 94، المنظ�مة: 90. 

)179( انظر:التلخي�ص: 94.



عالقة مائة املعاني البن الشحنة بتلخيص املفتاح للقزويني

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

180

جـــــذور

)180( انظر:التلخي�ص: 116-108.
)181( انظر: حا�سية الد�س�قي: 456/4.

)182( المنظ�مة 93، وقارن بالتلخي�ص: 107، والأبيات : 91-95 مليئة بهذا الخت�سار.
)183( المنظ�مة: 95.

)184( انظر: الدرر المدروزة: 42 ب، ن�ر الأفنان: 161.
والمذهب  ب،   37 المحنة:  دفع   ،269 الفرائد:  درر   - المثال  �سبيل  على   - انظر   )185(

الكالمي ه� اإيراد حجة للمطل�ب على طريق اأهل الكالم، التلخي�ص: 103.
)186( علم البحث : ه� علم يبحث فيه عن كيفية اإيراد الكالم بين المناظرين،انظر اأبجد 
العل�م: 255، وانظر في العالقة بين العلمين: اآداب البحث والمناظرة لل�سنقيطي: 4.
)187( انظر: درر الفرائد: 272، الدراري المدروزة: 42 ب ، دفع المحنة: 38 اأ-ب ، والتفريع 
تلخي�ص  اآخر،  له  لمتعلق  اإثباته  بعد  اأمر حكم  لمتعلق  ُيثبت  اأن  القزويني -:  - عند 

المفتاح: 104.
)188( دفع المحنة: 38 ب.

اآخر،  ب�سيء  المدح  ي�ستتبع  وجه  على  ب�سيء  المدح   :- القزويني  عند   - ال�ستتباع   )189(
تلخي�ص المفتاح: 106.

)190( تحرير التحبير: 443، وانظر معجم الم�سطلحات البالغية: 103/1.  
ن كالم �ِسيق لمعنى معًنى اآخر؛ فه� اأعم من  )191( الإدماج – عند القزويني- : اأن ُي�سمَّ

ال�ستتباع، تلخي�ص المفتاح: 106.
)192( المزاوجة - عند القزويني -: اأن يزاوج بين معنيين في ال�سرط والجزاء، تلخي�ص 

المفتاح : 97.
)193( انظر تف�سيل الخالف في ذلك في : درا�سات منهجية في علم البديع: 149-148.

ترتيب  على  واآبائه  غيره  اأو  الممدوح  باأ�سماء  تاأتي  -:اأن  القزويني  -عند  الطــراد   )194(
ال�لدة، من غير تكلف، تلخي�ص المفتاح: 108.

)195( انظر ما �سبق في هذا البحث: 5.
)196( التلخي�ص: 116.

)197( التلخي�ص: 118-116. 
)198( التلخي�ص: 119.

)199( التلخي�ص: 120، و الظاهر اأن القزويني ه� اأول من جعلها مت�سلة بال�سرقات، انظر 
معجم الم�سطلحات البالغية: 42/3.
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)200( النتقال ه� اأن ينتقل الم�ستدل اإلى ا�ستدلل غير الذي كان اآخذا فيه لك�ن الخ�سم 
لم يفهم وجه الدللة من الأول، انظر : معترك الأقران: 351/3، معجم الم�سطلحات 

البالغية: 325-324/1.
)201( الإي�ساح - مع البغية -: 709/4.

)202( انظر معجم الم�سطلحات البالغية: 349/3.
)203( لما لم يكن المتن مطب�عًا طبعة محققة، ولم اأجد مخط�طا للمنظ�مة ذا قيمة تمكن 
من العتماد عليه، فقد و�سعت المتن كما طبع في مجم�ع اأمهات المت�ن، و�س�بت 
فيه بح�سب ما ظهر لي من التاأمل، والنظر في ال�سروح، مع ال�ستئنا�ص بن�سخة خطية 
قليلة الأخطاء - ن�سبيًا -، وقد ذكرت المعل�مات عنها �سمن قائمة الم�سادر، وقد 
نبهت على هذه التعديالت في م��سعها  اإل ما كان خطاأ مح�سا كتكرار بيت مثاًل فاإني 
�س�بته دون تنبيه تقلياًل للح�ا�سي، واأما ما كان محتمال ل�جه مقب�ل في اللغة ولم 

ي�ؤثر على ما يتعلق بالبحث فقد تركته كما ه�.
)204( في مجم�ع اأمهات المت�ن: »غيِر مالب�ص«، وبه يف�سد معنى البيت ؛اإذ ي�سبح معناه: 

واإن اأ�سند الفعل اإلى غيِر مالب�سه فه� مجاز .
المتن:  اأثبته في مخط�طة  وما  او احتقار«،  وللذم  »نعم  المت�ن:  اأمهات  )205( في مجم�ع 

34ب، وه� األيق لخل�ه من الح�س� ، مع م�افقته لما في تلخي�ص المفتاح.

)206( في مجم�ع اأمهات المت�ن: »براعة ا�ستهالِل، وانتقاِل«، وما اأثبته في مخط�طة المتن: 
اأ، وه�اأن�سب من ارتكاب �سرورة ترك تن�يت )ا�ستهالل(  50

اأثبته في مخط�طة  وما  المقاِل«،  الختام منتهى  المت�ن: »ح�سن  اأمهات  )207( في مجم�ع 
اأ، لين�سجم مع ال�سطر الأول. المتن:  50 
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ما لزم الإفراد يف النحو العربي

)درا�صة اإح�صائية حتليلية(

حممد يو�سف احلريري)*(

مفهوم الإفراد عند اللغوين والنحويين:
اأوًل: مفهوم الإفراد عند اللغويين:

قال ابن ال�ضكيت)1(: الَفْرد والُفُرد - بالفتح وال�ضم ـ هو : منقطع 
الذي ال  »الفرد  االأ�ضفهاني)3(:  له في جودته)2(. وقال  القرين ال مثيل 
يختلط به غيره، فهو اأعم من الوتر، واأخ�ص من الواحد، وجمعه فرادى، 
قال تعالى {ل تذرني فرداً})4( اأي: وحيدًا ويقال في اهلل: فرد تنبيها 
بقوله: {ومن  عليه  المنبه  االزدواج  في  كلها  االأ�ضياء  اأنه بخالف  على 
فرد  �ضيء  )هذا  الزمخ�ضري:  وقال  زوجين})5(«)6(.  خلقنا  �شيء  كل 
وفارد وفريد.... وظبية فارد: منقطعة عن القطيع، وهو فارد بهذا االأمر، 
اأي: منفرد به. وفردته فرودًا، وبعثوا في حاجاتهم راكبًا منفردا ال ثاني 
اأي: واحدًا واحدًا()7(.   اأفرادًا،  الدراهم  معه، وجاوؤوا فرادى، وعددت 
فهذه الن�ضو�ص تدل على اأن الفاء والراء والدال اأ�ضل �ضحيح يدل على 

الوحدة.

)*( باحث بجامعة الملك عبدالعزيز - السعودية - جدة.
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ثانياً: مفهوم الإفراد عند النحويين: 
منه  بجزء  يق�ضد  ال  ما  هــو:  النحويين:  ا�للشللطللاح  فللي  الللمللفللرد 
ذوات  اأجــزاءه هي  فاإن  )زيــد(،  كـ  المق�ضود،  معناه  على جزء  الداللة 
اأحرفه الثالثة التي هي )ز.ي.د( وهي غير مق�ضود بها الداللة، بل ال 
تدل على معنى. وي�ضمل الحد: ما ال جزء له كهمزة اال�ضتفهام )علمًا( 
وما له جزء غير دال على معنى كـ )زيد(، وما له جزء دال على معنى 
لكن ال يدل جزء معناه المق�ضود كـ )عبداهلل( )علما(، وماله جزء ذو 
»الحيوان  نحو:  مــرادًا،  يكون  ال  لكن  المق�ضود،  المعنى  معنى هو جزء 
الناطق« )علمًا(، الأن المعنى حينئذ: الماهية االإن�ضانية مع الت�ضخي�ص، 
وال يخفى اأن المراد الداللة الو�ضعية، واإال فللحروف المفردة داللة عقلية 

في الجملة)8(.
وللمفرد عند النحاة اإطاقات اأربعة:

الأول: ما يقابل المثنى والمجموع، وذلك في باب االإعراب.
الثاني: ما يقابل الم�ضاف و�ضبهه)9(، وذلك في باب النداء، و)ال( 
لي�ص  ما  اأي:  به،  يرفع  ما  على  يبنى  المفرد  فيقال:  للجن�ص،  النافية 
لو كان  به  يبنى على ما ين�ضب  المفرد  وا�ضم )ال(  �ضبهه،  م�ضافا، وال 

معربًا.
كبرى)10(   اأو  �ضغرى  فعلية،  اأو  ا�ضمية  الجملة،  يقابل  ما  الثالث: 
والخبر،  المبتداأ  باب  وذلك في  والمجرور  والجار  الظرف  و�ضبهها من 
فيقال: الخبر المفرد: ما للعوامل ت�ضلط على لفظه، وفي باب العطف، 
فيقال )لكن( في »ح�ضر محمد لكن وجهه عبو�ص« حرف ابتداء وذلك 

لعدم اإفراد معطوفها، اإذ التالي لها جملة ولي�ص مفردًا.
الرابع: ما يقابل المركب باأق�ضامه، وذلك في باب العلم، واالإطالق 

االأول، وهو ما يقابل التثنية والجمع هو مو�ضوع البحث والدرا�ضة.
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الم�شائل التي لزمت الإفراد
1 - اإفراد ما فقد �شرط التثنية والجمع:

ا�ضترط النحويون فيما يراد تثنيته وجمعه �ضروطًا، منها:
على  الباقي  المبني  يجمع  وال  يثنى  فال  معربا،  يكون  اأن  الأول: 
بنائه، وبناء على هذا ال يثنى المبني، ومنه اأ�ضماء ال�ضروط واال�ضتفهام، 

واأ�ضماء االأفعال)11(.
واأما )ذان( و)تان( و)اللذان( و)اللتان(، فقيل: اإنها �ضيغ و�ضعت 
للمثنى، ولي�ضت من المثنى الحقيقي، وهو راأي جمهور الب�ضريين. وقيل: 
اإنها مثنى حقيقية، واإنها لما ثنيت اأعربت، وهو راأي ابن مالك)12(. واأما 

)الذين( ف�ضيغة و�ضعت للجمع اتفاقًا، فال تجمع)13(.
يعرب  فاإنه  �ضارعلمًا  ثم  مبنيًا،  مفردًا  اأ�ضله  في  اللفظ  كان  فاإذا 
وينون، وي�ضح تثنيته وجمعه، فاإذا �ضمينا رجال بكلمة )اأم�ص( - وحكمها 
البناء على الك�ضر اأي�ضًا - تغير �ضاأن الكلمتين بعد هذه الت�ضمية، فت�ضير 
كل واحدة منها علمًا يدل على ما يدل عليه العلم، وي�ضير حكم كل منهما 

االإعراب والتنوين، بعد اأن كان حكمها البناء)14(.
للجن�ص  النافية  )ال(  بابي  في  المبني  وجمع  بتثنية  يعتر�ص  وال 

والنداء، وذلك الأن التثنية والجمع �ضابقان على النداء)15(.
اإ�ضناد، وال يجمع  الثاني: عدم التركيب: فال يثنى المركب تركيب 
اتفاقًا، نحو تاأبط �ضرًا)16(. واأما تركيب المزج كبعلبك و�ضيبويه فاالأكثر 
الكوفيون  وجوز  بالمحكي)17(،  ول�ضبهها  ال�ضماع  لعدم  اأي�ضًا  منعه  على 
ه�ضام  ابــن  واخــتــاره  والبعلبكون،  البعلبكان،  فتقول  وجمعه،  تثنيته 

الخ�ضراوي، واأبو الح�ضين بن اأبي الربيع)19(.
واأجاز بع�ضهم تثنية وجمع ما ختم بـ )ويه( وهو اختيار ال�ضيوطي. 
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الثالث: التنكير، فال يثنى العلم، وال يجمع باقيًا على علميته، وذلك 
الأن االأ�ضل فيه اأن يكون م�ضماه �ضخ�ضًا واحدًا معنيًا، وال يثنى وال يجمع 
اإال عند ا�ضتراك عدة اأفراد في ا�ضم واحد، فيفقد كل منها تعيينه. وهذا 
معنى قول النحويين: »ال يثنى العلم وال يجمع اإال بعد ق�ضد تنكيره« ويجب 
بعد التثنية والجمع اإرجاع التعريف اإذا اقت�ضى المقام هذا، وذلك باإحدى 
و�ضائل التعريف، واأظهرها اإدخال )األ( المعرفة على اأوله، اأو وقوعه بعد 
التعيين والتخ�ضي�ص ب�ضبب  حرف من حروف النداء مثل )يا( الإفادة 
اإلى  اإ�ضافة  اأو  محمدان،  يا  نحو:  معينين،  ل�ضخ�ضين  المتجه  الق�ضد 
وجمعه  العلم  تثنية  بع�ضهم  وجوز  محمداك)20(.  ح�ضر  مثل:  معرفة، 

دون تعريفه، فيقول: زيدان وزيدون. 
يقول اأبو حيان: )قول غير �ضحيح وكالم العرب على خالفه()21(. 
ومنع المازني تثنية العلم المعدول، نحو: )عمر( وجمعه جمع �ضالمة اأو 
تك�ضير، وقال: اأقول جاءني رجالن كالهما عمر، ورجال كلهم عمر. قال 
اأبو حيان: )وال اأعلم اأحدًا وافقه على المنع مع قول العرب عمران()22(. 
وكذا ال تثـنى الكنايات عن االأعـالم نحو: فالن وفالنة، وال تجمع، الأنها 

ال تقبل التنكير)23(. 
الرابع: اتفاق اللفظ فال يثـنى وال يجـمع االأ�ضـماء الواقعـة على ما 
ال ثاني له في الوجود كال�ضم�ص والقمر، اإذا ق�ضدت الحقيقة، اأما قولهم  
»�ضمو�ص« و»اأقمار« فلتكاثر مطالعها جعلوها متكاثرة. واأما قولهم قمران 

لل�ضم�ص والقمر فللتغليب)24(. 
الخام�س: اأال ي�ضتغنى بغيره عن تثنيته، فال يثنى )بع�ص( و )�ضواء( 
و)�ضَيان(  جزء  تثنية  بجزءان  لال�ضتغناء   - الذكر  ا�ضم   - و)�ضبعان( 
حكي  اأنه  على  الموؤنث.  ا�ضم  )�ضبع(  تثنية  و)�ضبعان(  )�ضَي(،  تثنية 

�ضبعاتان و�ضوااآن)25(.  
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مائة  غير   - لالأخف�ص  خالفًا    - العدد  اأ�ضماء  يجمع  وال  يثنى  وال 
وعن  )�ضتة(،  )ثــالثــة(:  تثنية  عن  يغني  اإذ  عنها،  لال�ضتغناء  واألــف 
ع�ضر(  و)خم�ضة  )ت�ضعة(  جمعها  وعن  )ع�ضرون(،  )ع�ضرة(:  تثنية 
و)ثالثون(، ولما لم يكن لفظ يغني عن تثنية )مائة( و)األف( وجمعهما 

ثنيًا وجمعًا)26(.
عنه  لال�ضتغناء  الب�ضريين  راأي  على  وجمعاء(  )اأجمع  يثنى  وال 

بـ)كال( و)كلتا( ولم يجمع )ي�ضار( لال�ضتغناء عنه )ب�ضمال()27(.
لعدم  يجمع  وال  )كــل(،  يثنى  فال  فائدة،  فيه  يكون  اأن  ال�شاد�س: 
الفائدة في تثنيته وجمعه ، وقد اأفردت لـ )كل( م�ضاألة خا�ضة بها في هذا 
البحث)28(. وكذا االأ�ضماء المخت�ضة بالنفي كاأحد وعريب وديار، الإفادتها 

العموم)29(، وكذا ا�ضم ال�ضرط، واإن كان معربًا الإفادته ذلك)30(.  
ال�شابع: اأال ي�ضبه الفعل، فال يثنى وال يجمع )اأفعل من(، الأنه جار 
مجرى التعجب. ورده بع�ضهم باأن مانع التثنية في )اأفعل من( عر�ص من 
التركيب، اأي مع )من( فال يعتد به، اإذ هو في حد ذاته ي�ضح اأن يثنى 

ويجمع)31(.

2 - اإفراد »من« و»ما« و»ذو» و»اأي« من المو�شولت الم�شتركة:
المو�ضول �ضربان: ن�ص، وم�ضترك. 

والن�ص : ما و�ضع لمعنى واحد، وهو : »الذي« للمفرد العالم وغيره، 
و»التي« للمفرد الموؤنث، العاقل وغيره، و»اللذان« لمثنى الذكر، و»اللتان« 

لمثنى الموؤنث، »الالئي والالتي« - باإثبات الياء - وقد تحذف.
والم�ضترك هو: المو�ضوع لمعان متعددة بلفظ واحد، فياأتي للمفرد 
المذكر والموؤنث، ولتثنية كل منهما وجمعه، وهو �ضتة: »ِمن« و»ما« و»ذو« 

و»ذا« و»اأْل« و»اأي«)32(.
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و»ذو«  و»ما«  »ِمن«  الم�ضتركة:  المو�ضوالت  من  يلي  فيما  و�ضنتناول 
و»اأي«، وذلك من حيث لزوم اإفرادها، بح�ضب الترتيب المذكور.

اإفراد )َمْن( المو�شولة: 
العالم،  في  ا�ضتعمالها  واالأ�ضل  )َمْن(،  الم�ضتركة  المو�ضوالت  من 
نحو: عرفت َمْن قام، وَمْن قامت، وَمْن قاما، وَمْن قاموا، وَمْن قمن)33(. 

وقد تاأتي لغيره في ثالث م�ضائل)34(:
اأحدها: اأن ينزل منزلة العالم، نحو قوله تعالى: {وَمْن اأ�شل ممن 
يدعوا من دون اهلل َمْن ل ي�شتجيب له})35(، وقول العبا�ص بن االأحنف:
اأ�شرب القطا هل َمْن يعير جناحه             لعللللي اإلى َمللْن قللد هويللت اأطيللر؟ )36(

وقول امرئ القي�ص:
    األ عم �شباحا اأيها الطلل البالي           

                                    وهل يعمن من كان في الع�شر الخالي؟)37( 
ل  َملللْن  اهلل  دون  ِملللْن  {يللدعللوا  تعالى:  قوله  في  االأ�ضنام  فدعاء 
ي�شتجيب له}، ونداء القطا في قوله: »اأ�ضرب القطا«، ونداء الطلل في 

قوله: »اأيها الطلل« �ضوغ وقوع )َمْن( هنا ، اإذ ال ينادى اإال العاقل)38(.
الثاني: اأن يجتمع مع العالم فيما وقعت عليه »َمْن« كقوله تعالى: {كَمْن 
ل يخلق})39(. ل�ضموله االآدمين والمالئكة واالأ�ضنام، فاإن الجميع ال يخلقون 

�ضيئًا.
الثالث: اأن يجتمع مع العالم في عموم �ضابق ف�ضل بـ )َمْن(، كقوله 
في  لهما  »دابــة«  ل�ضمول  بطنه})40(،  على  يم�شي  َمللْن  {فمنهم  تعالى: 
قوله: {واهلل خلق كل دابة من ماء})41(، وهي تلزم االإفراد والتذكير، 
فتكون بلفظ واحد للمذكر والموؤنث، مفردًا كان اأو اأنثى اأو مجموعًا )42(. 
يوؤمن  َمللْن  {ومنهم  تعالى:  كقوله  اللفظ  اعتبار  �ضميرها  في  واالأكثر 
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به})43(، وقوله: {ومن يقنت منكن هلل ور�شوله})44(، يقول الر�ضي: 
)فمراعاة اللفظ فيما يعبر به عنهما - يعني )ما( و )َمْن( من ال�ضمير 
اإلى  اأقرب  اللفظ  الأن  واإنما كان كذلك  واأغلب،  اأكثر  واالإ�ضارة، ونحوهما 
تلك العبارة المحمولة عليهما من المعنى، اإذ هو و�ضلة اإلى المعنى)45(. 
ويجوز اعتبار المعنى، نحو: {ومنهم َمْن ي�شتمعون اإليك})46(، {وِمَن 

ال�شياطين َمْن يغو�شون له})47(.
ومنه قول امرئ القي�ص:    

فُتو�َشَح فالِمقراِة لم يْعُف ر�شُمها       ِلَما َن�َشْجتهللا من يميلٍن و�َشْمللاأَل)48( 
اأي: للذي ن�ضجتها. 

ما لم يح�ضل من مراعاة اللفظ لب�ص، نحو:  »اأعط من �ضاألتك« اأو 
قبح، نحو: َمْن هي حمراء اأمك، فيجب مراعاة المعنى، فال يقال :اأعط 
من �ضاألك، وال: من هو حمراء اأمك، لقبح االإخبار بموؤنث عن مذكر)49(، 
جران  كقول  المعنى)50(،  مراعاة  فيختار  �ضابق  المعنى  يع�ضد  لم  وما 

العود:
ُح  واإن من الِن�شوان َمْن هي رو�شة          تهيج الريا�س قبلللها وَت�َشللّوَّ

بالتاأنيث  وتعمل«)51(.  ور�ضوله  هلل  منكن  يقنت  »ومن  قراأ  ولذلك 
الأن  )يعمل(.  بالياء  قراآ  فقد  والك�ضائي)53(  حمزة  غير  الخم�ضة)52(  
«، وهو نظير اعت�ضاد  معنى التاأنيث قد اعت�ضد ب�ضبق »ومن يقنت منكنَّ
التاأنيث في »من هي رو�ضة »ل�ضبق« واإن من الن�ضوان«)54(. وقد اجتمع 
يدخله  �شالحاً  ويعمل  بللاهلل  يللوؤمللن  {وَملللْن  تعالى:  قوله  في  االأمــران 
اأبللداً قد اأح�شن اهلل له  جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 

رزقاً})55(. وفي قوله:
ل�شت ممن يكع اأو ي�شتكينون          اإذا كافحتلله خيللللل الأعللللللادي)56(
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)ما( المو�شولة)57(: 
)ما( المو�ضولة مو�ضوعة في االأ�ضل لغير العالم، كقوله تعالى: {ما 
عندكم ينفذ وما عند اهلل باق})58(، وقد تاأتي للعالم مع غيره، وذلك اإذا 
ق�ضد تغليب غير العالم لكثرته، كقوله تعالى: {ي�شبح هلل مافي ال�شماوات 
وما في الأر�س})59(، وللمبهم اأمره كقول من راأى �ضبحًا من ُبعد ال يدري 
ما هو: انظر اإلى ما ظهر. ومنه قوله تعالى: {اإني نذرت لك مافي بطني 
من  على  تطلق  اأنها  اإلى  بع�ضهم)61(  وذهب  مني})60(.  فتقبل  محررا 
لذلك  واحتجوا  �ضيبويه،  مذهب  اأنه  خروف  ابن  وادعى  �ضرط،  بال  يعقل 
وبقوله:  مثنى})62(   الن�شاء  من  لكم  طاب  ما  {فانكحوا  تعالى:  بقوله 
ما  {�شبحان  العرب:  قول  زيد   اأبو  وحكى  بناها})63(،  ومللا  {وال�شماء 

�شخركن لنا}، فاأجرى )ما( على القديم �ضبحانه. 
واأجيب عنه باأن هذا ونحوه محمول على ال�ضفة فقوله: {ما طاب 
لكم من الن�شاء} بمعنى الطيب منهن، وقوله: {وال�شماء وما بناها} 
بمعنى الباني لها في اأحد القولين. والقول االآخر اأن يكون بمعنى الم�ضدر، 

اأي: وبنائها، وقولهم: »�ضبحان ما �ضخركن لنا« بمعنى الم�ضخر)64(.
واحد  لفظ  في  فتكون  والتذكير،  االإفــراد  لزوم  في  )من(  كـ  وهي 
للمذكر والموؤنث مفردًا كان اأم مثنى اأو مجموعهما. واالأكثر في �ضميرها 
اعتبار اللفظ، فتقول في االأحوال كلها: يعجبني ما ا�ضتريته وذلك مراعاة 
للفظ. ويجوز يعجبني ما ا�ضتريته وما ا�ضتريتهما وما ا�ضتريتهن، مراعاة 

للمعنى)65(.
)ذو( المو�شولة:

ت�ضتعمل )ذو( ا�ضما مو�ضوال، وذلك في لغة طيئ دون غيرهم من 
العرب)66( كقول حاتم: 

ومن ح�شٍد يجلللور على قللوٌم        واأُي الدهر ذو لم يح�شدوني؟)67(  
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اأراد:  اأي الذي لم يح�ضدوني فيه.
ومثله قول �ضنان بن الفحل الطائي:

فاإن الملللاَء ملللاُء اأبي وجللدي        وبئري ذو حفرُت و ذو طويُت)68(
اأي: التي حفرت والتي طويت.

والم�ضهور اأنها مبنية على ال�ضكون في محل رفع، اأو ن�ضب، اأو جر 
على ح�ضب موقعها من جملتها، فتقول: جاءني ذو قام، وراأيت ذو قام، 
بمعنى  )ذو(  تعرب  كما  بالحروف  يعربها  وبع�ضهم  قام.  بذو  ومــررت 
كقول  م�ضموع)70(،  الأنه  الجر  بحالة  ال�ضائغ  ابن  وخ�ضه  �ضاحب)69( 

منظور بن �ضليم الفقع�ضي: 
واإما كراٌم مو�ِشرون اأتيتهم       فح�شبي من ذي عندهم ما كفانيا)71(

للمفرد مذكرًا  ت�ضتعمل هكذا  اأن )ذو(  اأي�ضًا عند طيئ  والم�ضهور 
اأم مجموعًا، ويراعى في ال�ضمير العائد عليها  اأنثى، مثنى كان  اأو  كان 
لفظها، فتقول: زارني ذو تعلم، وذو تعلمت، وذو تعلما، وذو تعلمتما، وذو 

تعلمن)72(.
مر،  ما  اأ�ضهرها  لغات:  اأربــع  الطائية  )ذو(  في  اأن  الر�ضي  ويــرى 
وهو عدم ت�ضرفها مع بنائها على ال�ضكون. والثانية: حكاها الجزولي اأن 
ومثناه  الموؤنث  لمفرد  و)ذات(  ومجموعه،  ومثناه  المذكر  لمفرد  )ذو( 
اأنه  اإال  كالثانية  وهي  اأي�ضًا:  الجزولي)73(  حكاها  والثالثة:  ومجموعه. 
حكاها  والرابعة:  كلها.  االأحــوال  في  م�ضمومة  ذوات  الموؤنث  لجمع  يقال 
ابن الدهان)74(: وهي ت�ضريفها ت�ضريف )ذو( بمعنى �ضاحب مع اإعراب 
هذه  وكل  �ضاحب،  بمعنى  التي  على  للمو�ضولة  حمال  مت�ضرفاتها  جميع 
والثانية  االأولى  اللغة  الهروي)76( على حكاية  واقت�ضر  لغات طائية)75(. 
من هذه اللغات االأربع التي حكاها الر�ضي وزاد لغة اأخرى خام�ضة وهي: اأن 
)ذو( للمفرد المذكر، و)ذات( للمفردة الموؤنثة، )وذوا( للمثنى المذكر، 
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للجمع  و)ذوات(  المذكر،  للجمع  و)ذوو(  الموؤنث،  للمثنى  و)ذواتـــا( 
نعرف،  ذوا  هذان  فقالوا:  وجمعوا  ثنوا  )وربما  الهروي:  يقول  الموؤنث. 

وهوؤالء ذوو نعرف، وهاتان ذواتا نعرف، وهوؤالء ذوات نعرف()77(.
وعلى اأية حال فاإن ما يهمنا في هذه الم�ضاألة هو اأن القول با�ضتعمال 
)ذو( بمعنى »الذي« للمذكر والموؤنث جميعا في كل حال هو اأ�ضهر هذه 

اللغات، ومن ثم كان عّدها من المو�ضول الم�ضترك باعتبار الم�ضهور.
)ذا( المو�شولة:

ت�ضتعمل )ذا( مو�ضولة ب�ضروط ثالثة)78(:
اأحدها: اأن ت�ضبق بـ )ما( اأو )َمن( اال�ضتفهاميتان، نحو: ماذا �ضنعت 
اأخيٌر اأم �ضر؟، وماذا اأنفقت اأدرهمان اأم ديناران؟، ومن ذا خطبت اأهند 

اأم دعد؟)79(، وكقوله تعالى: {ماذا اأنزل ربكم})80(.
وقول االأع�ضى: 

وق�شيدة تاأتي الملوك غريبٍة           قد قلتها ليقال من ذا قالها؟)81(
وا�ضتراط )َمن( و)ما( قبلها هو مذهب الب�ضريين، يقول �ضيبويه: 
)ولي�ص كالذي اإال مع )ما( و)َمن( في اال�ضتفهام، فيكون )ذا( بمنزلة 

الذي ويكون )ما( حرف ا�ضتفهام()82(.
ال�شرط الثاني: اأال تلغى )ذا( في الكالم: والمراد باإلغائها اأن تجعل 
في  االأمرين  اأثر  ويظهر  به،  م�ضتفهمًا  واحــدًا  ا�ضمًا  )َمن(  اأو  )ما(  مع 
البدل من ا�ضم اال�ضتفهام وفي الجواب فتقول عند جعلك )ذا( مو�ضوال: 
ماذا �ضنعت اأخير اأم �ضر ؟ - بالرفع على البدلية من )ما( -، الأنه مبتداأ 

و)ذا( و�ضلته خبر ومثله قول لبيد العامري: 
األ ت�شاألن ماذا يحاول       اأَنْحب فُيق�شى اأم �شاٌل وباطُل؟
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اأم �ضرًا؟ ومن  اأخيرًا  ا�ضما واحدا: ماذا �ضنعت  وتقول عند جعلها 
ذا اأكرمت اأزيدًا اأم عمرًا؟ بالن�ضب في البدلية من )ماذا( اأو )من ذا( 

الأنه من�ضوب بالمفعولية مقدمًا)83(. 
قل  يللنللفللقللون  مللللاذا  {ي�شاألونك  نــحــو:  ــجــواب،  ال فــي  تفعل  وكـــذا 
مو�ضوال،  )ذا(  جعل  على  )العفو(  برفع  عمر  اأبــو  قــراأ  العفو})84(، 
{ماذا  تعالى:  قوله  في  كما  ملغاة،  جعلها  على  بالن�ضب)85(  والباقون 

اأنزل ربكم قالوا خيرا})86(.
فاإن لم يتقدم على )ذا( )ما( و)من( اال�ضتفهاميتان لم يجز اأن 

تكون مو�ضولة، واأجازه الكوفيون تم�ضكا بقول يزيد بن مفرغ الحميري:
عد�ْس ما لعباٍد عليَك اإمارٌة          نجوِت وهذا تحمليَن طليُق)87(

اأي: والذي تحملينه طليق.
ويرى الب�ضريون اأنه ال حجة فيه، وذلك الأن الظاهر اأن )ذا( فيه 
ا�ضم اإ�ضارة بدليل دخول هاء التنبيه عليه، و)ذا( مبتداأ و)طليق( خبر 
محمول  طليٌق  وهذا  والتقدير:  )طليق(،  �ضمير  من  حال  و)تحملين( 

لك)88(. 
تكون  اأن  ت�ضح  ،فال  اإِ�ضارة  ا�ضم  )ذا(  تكون  اأال  الثالث:  ال�شرط 
ا�ضما مو�ضوال لعدم وجود �ضلة بعدها، ب�ضبب دخولها على المفرد، نحو: 

ماذا التواني؟ وماذا الوقوف؟)89(.
االإفـــراد  لــزوم  فــي  )مــا(  مثل  وهــي  وغــيــره،  للعاقل  تكون  و)ذا( 
االأحوال كلها، ويجوز في �ضميرها  بلفظ واحد في  والتذكير، فت�ضتعمل 
مراعاة اللفظ - وهو االأغلب واالأكثر - فيفرد، ومراعاة المعنى فيطابق، 
المعنى  راعيت  واإذا  ؟  راأيته  الجميع: ماذا  قلت في  اللفظ  راعيت  فاإذا 
وماذا  راأيتهم؟  وماذا  راأيتهما؟  وماذا  راأيتها؟  وماذا  راأيته؟  ماذا  قلت 

راأيتهن؟.
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)اأّي( المو�شولة:
عد جمهور النحويين )اأيا( من المو�ضوالت)90(. ورد ثعلب)91(  باأنه 
لم ي�ضمع: اأيهم هو اأف�ضل جاءني، بتقدير: الذي جاءني هو فا�ضل)92(. 
واأجيب عليه بقوله تعالى: {ثم لننزعن من كل �شيعة اأيهم اأ�شد})93(.

وقول غ�ضان:
اإذا ما لقيت بني مالك         ف�شلم على اأيهم اأف�شل)94(

ووجه الجواب: اأنها لو لم تكن - في االآية والبيت - مو�ضولة لكانت 
ا�ضتفهامية اإذ ال ي�ضح هنا غيرهما، ويمنع من ا�ضتفهاميتها في االآية اأن 
)ننزع( لي�ص بفعل قلبي حتى يعلق، واإنما هي مو�ضولة، وهي المفعول، 
والجملة �ضلة.  لـ )هو( محذوف  اإعراب و)اأ�ضد( خبر  بناء ال  و�ضمتها 
ويمنع من ا�ضتفهاميتها في البيت رفعها بعد الجار، الأن حرف الجر ال 
يعمل  فال  ال�ضدر  له  اال�ضتفهام  الأن  قبلها؛  بالفعل  الجار  وتعلق  يعلق، 
اإفرادها  الجمهور  عند  والم�ضهور  المو�ضولة)95(.  فتعينت  قبله  ما  فيه 
وتذكيرها، ومن ثم عدوها من المو�ضوالت الم�ضتركة، فتقول: ي�ضرني اأّي 
هو ماهر، وت�ضرني اأّي هي ماهرة ، وي�ضرني اأّي هما ماهران، وي�ضرني اأّي 
هما ماهرتان، وي�ضرني اأّي هم ماهرون، وي�ضرني اأي هن ماهرات.  واإلى 

هذا اأ�ضار ابن مالك بقوله:
)اأي( كما واأعربت لم ت�شف      و�شدر و�شلها �شميٌر انحذف)96(

وجوز بع�ضهم الحاق التاء مع الموؤنث، فتقول: لقيت اأيهن ، ولقيت 
اأيتهن)97(.

ويجمعونها)99(  يثنونها  اللغة  هذه  اأهل  اأن  كي�ضان)98(  ابن  وحكى 
اإعراب  اأحــوال  باالإعراب في جميع  واأّيــات  واأّيــون  واأّيتان،  اأّيــان،  فيقال: 
اأيتهن،  تقول:  كــاأن  اإليه،  بالم�ضاف  ت�ضرح  اأن  ولك  والجمع.  المثنى 
واأياهم، واأياتهن، واأيوهم، واأياتهن)100(. وعلى هذه اللغة ال تكون )اأي( 

من المو�ضول الم�ضترك. 
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قال االأندل�ضي)101( عن هاتين اللغتين - اأعني تاأنيث )اأي( وتثنيتها 
وجمعها: )التاأنيث فيه �ضاذ كما �ضذ في خيرة النا�ص و�ضرة النا�ص وبع�ص 
العرب يثنيها ويجمعها اأي�ضا في اال�ضتفهام وغيره، ونحو: اأياهما اأخواك 
واأيوهم اإخوتك؟(، وهما اأ�ضذ من التاأنيث ومجوزهما ت�ضرفهما في باب 

االإعراب()102(. 
الأ�شماء ال�شتة)103(:

وفو.  وذو،  وهنوك،  وحموك،  واأخــوك،  اأبــوك،  هي:  ال�ضتة  االأ�ضماء 
وهذه االأ�ضماء مختلف في اإعرابها على اثني ع�ضر مذهبًا، اأ�ضهرها: ما 
ذهب اإليه الزجاجي)104( وقطرب)105( والزياي)106( من الب�ضريين، 
فترفع  بالحروف،  معربة  اأنها  قوليه:  اأحــد  في  الكوفيين  من  وه�ضام 
كبير})107(،  �شيٌخ  {واأبللونللا  تعالى:  كقوله  ال�ضمة.  عن  نيابة  بالواو 
اأبانا لفي �شال  وتن�ضب باالألف نيابة عن الفتحة. كقوله تعالى: {اإن 
مبين})108( وتجر بالياء نيابة عن الك�ضرة، كقوله تعالى: {ارجعوا اإلى 

اأبيكم})109(.
اأ�ضهل المذاهب واأبعدها  قال ابن مالك عن هذا المذهب: )وهذا 
عن التكلف()110(. وقد اختلفو في علة اإعراب هذه االأ�ضماء باالأحرف 

على ثالثة مذاهب:
اأحدها: اأنها اأ�ضماء حذفت الماتها في حال اإفرادها، وت�ضمنت معنى 

االإ�ضافة، فجعل اإعرابها بالحروف كالعو�ص من حذف الماتها)111(. 
الثاني: اأنها اأعربت كذلك توطئة الإعراب المثنى والجمع بالحروف 
وذلك اأنهم لما اعتزموا اإعراب التثنية والجمع ال�ضالم بالحروف جعلوا 
في  االإعــراب  من  ي�ضتوح�ص  ال  حتى  بالحروف  المفردة  االأ�ضماء  بع�ص 
التثنية والجمع ال�ضالم بالحروف، يقول ابن يعي�ص: )ونظير هذه التوطئة 
لئن  النحو قولهم: »واهلل  االأولى في  اإن الالم  اإ�ضحاق:  اأبي  ها هنا قول 
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زرتني الأكرمنك« اإنما دخلت زائدة موؤذنة بالالم الثانية التي هي جواب 
الق�ضم ومعتمده()112(. 

اأن االإعراب جيء به لبيان مقت�ضى العامل، وال فائدة في  الثالث: 
جعل مقدر التنازع فيه دلياًل، واإلغاء ظاهر واف بالداللة المطلوبة)113(.  
واإنما اختيرت هذه االأ�ضماء ال�ضتة دون غيرها، الأنها ت�ضبه المثنى لفظًا 
مع  والم�ضاف  اإال م�ضافة،  ت�ضتعمل كذلك  ال  لفظا، فالأنها  اأما  ومعنى. 
الم�ضاف اإليه اثنان. واأما معنى، فال�ضتلزام كل واحد منها اآخر، فاالأب 
هذه  والإعـــراب  البواقي)114(.  وكــذا  اأخــًا،  ي�ضتلزم  واالأخ  ابنا  ي�ضتلزم 
 ، تجمع  وال  تثنى  فال  مفردة  تكون  اأن  منها:  �ضروط  باالأحرف  االأ�ضماء 
وذلك لو اأنها ثنيت اأو جمعت جمع �ضالمة الأعربت اإعرابها: هذان اأبوان، 
باأبين.  اأبين، ومررت  اأبون، وراأيت  باأبوين، وجاء  اأبوين، ومررت  وراأيت 
اآباٌء،  الظاهرة فتقول: جاء  بالحركات  ولو جمعت جمع تك�ضير الأعربت 

وراأيت اآباًء ومررت باآباٍء.
االأ�ضماء  محلها  فــي  كــال  الــحــروف  ا�ضتوفى  )مــا  الر�ضي:  يقول 
ياء  اإلى غير  واإ�ضافتها  وكونها غير م�ضغيرة،  اإفرادها،  ل�ضرط  ال�ضتة، 
المتلكم، الأنها اإذا ثنيت اأو جمعت فاإعرابها اإعراب �ضائر االأ�ضماء المثناة 
األفيته،  والمجموعة()115(، وهذا ال�ضرط لم ين�ص عليه ابن مالك في 
ودفعًا لما قد يتوهم من اأن االإفراد لي�ص �ضرطًا عقب االأ�ضموني على قول 

ابن مالك: 
و�شرط ذا الإعراب اأن ي�شفن ل        للياكجا اأخو اأبيك اإذا اعتا 

بقوله: )مع ما هن عليه من االإفراد والتكبير()116(. 
خبر )كا( و)كلتا(:

مفرد  ا�ضم  )ُكــاّل(  اأن  كما  التثنية،  معنى  يفيد  مفرد  ا�ضم  )كال( 
يفيد معنى الجمع والكثرة. هذا مذهب الب�ضرين. وذهب الكوفيون اإلى 
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اأنه ا�ضم مثنى لفظا ومعنى، ورد عليهم بجواز وقوع الخبر عنه مفردا، 
كقولك: كال اأخويك مقبل، وقول جرير: 

كا يومي اأمامة يوم �شدِّ           واإن لم ناأتها اإل لماما)117(
وقول عدي بن زيد:

اأَُكا�ِشلللللُرُه واأعلللللم اأن كلللانا       على ما �شاَء �شاَحبه حري�ُس)118( 
فاأخبر عنها بالمفرد، وهو )يوم �ضد( و)حري�ص( وكالهما مفرد، 
ولو كانت تثنيته حقيقة لفظا ومعنى كما زعموا لما جاز اإال )يوما �ضد(  

و)حري�ضان( اأال ترى اأنه ال يجوز بوجه اأن تقول: الزيدان قائم.
اإلى  اإ�ضافتها  جواز  اللفظ  من جهة  اإفرادها  على  اأي�ضًا  يدل  ومما 
المثنى، كقولك: جاءني كال اأخويك، وكال الرجلين، ومررت بهما كليهما. 
ولو كانت تثنية على الحقيقة لم يجز ذلك ولكان من قبيل اإ�ضافة ال�ضيء 

اإلى نف�ضه وذلك ممتنع.
ويدل على اإفرادها اأي�ضًا اأنك متى اأ�ضفتها اإلى ظاهر كانت باالألف 

على كل حال، ولي�ص المثنى كذلك)119(. 
ولما كانت )كال( و)كلتا( مفردتين في اللفظ، مثنيتين في المعنى 
جاز في الخبر وال�ضمير العائد عليهما االإفراد باعتبار اللفظ، والتثنية 
باعتبار المعنى، واالإفراد اأجود من التثنية، قال تعالى: {كلتا الجنتين 

اآتت اأكلها})120(. وقال اأبو اأخرز الحماني:
فكلتاهما خرت واأ�شجد راأ�شها       كما �شجدت ن�شرانٌة لم تحنف)121(
واأما رد ال�ضمير مثنى حماًل على المعنى، فعلى ما ُحِكَي عن بع�ص 
العرب اأنه قال: كالهما قائمان، وكلتاهما لقيتهما. وقد اجتمع االإفراد 

والتثنية في قول الفرزدق:
كاهما حين جد الجري بينهما      قد اأقلعا وكا اأنفيهما رابي)122(
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على  حمال  )رابي(  وقال:  المعنى،  على  حماًل  )اأقلعا(  قال:  حيث 
اللفظ.

وهناك حالتان يتعين فيهما الإفراد: 
اأما الحالة الأولى: ففي نحو: »كالنا كفيل �ضاحبه«، يقول ابن مالك: 
ويتعين اإفراد الخبر في نحو: »كالنا كفيل �ضاحبه« لزم الجمع بين تثنية 
واإفراد في خبر واحد، وفي االإفراد ال�ضالمة من ذلك، فكان متعينًا والأن 
بمنزلة  اإلى �ضمير )كال(  اإلى )�ضاحب( وهو م�ضاف  اإ�ضافة )كفيل( 
ذلك)123(.  يجز  فلم  مرتين  تثنيته  بمنزلة  ذلك  لكان  ثنى  فلو  تثنيته، 

والمالحظ اأن علة االإفراد هنا لفظية. 
واأما الحالة الثانية: ففي نحو: »كالنا محب الأخيه«، يقول اأبو حيان: 
االآخر  بحكم  عليه  محكوما  منهما  واحد  كل  كان  اإذا  االإفــراد  )ويتعين 

بالن�ضبة اإليهما، نحو قوله: كالنا غني عن اأخيه حياته...()124(. 
»كالهما  نحو:  في  اللفظ  مراعاة  )ويتعين  اأبــادي:  الفيروز  ويقول 
محب ل�ضاحبه« الأن معناها كل منهما()125(.  ويعني اأبو حيان والفيروز 
يكون متعينا في كل حالة  اإنما  اللفظ  االإفراد ومراعاة  اأن  بذلك  اآبادي 
يكون المعنى فيها قائما على المبادلة، والتنقل بين االثنين وحدهما دون 
نظر اإلى غيرهما، فين�ضب اإلى كل واحد منهما المعنى الذي ين�ضب اإلى 
االآخر، دون ذكر المعنى مجردًا من داللة المبادلة والتنقل بينهما)126(.  

وتلك علة معنوية.
الو�شف المغني مرفوعه عن الخبر:

ياأتي المبتداأ في العربية على وجهين: 
اأحدهما: ما عدم حقيقة، اأو حكمًا عاماًل لفظيًا من مخبر عنه. ومثال 
المعدم  ومثال  فاهم.  وعمرو  كاتب،  زيد  حقيقة:  لفظيا  عاماًل  المعدم 
عاماًل لفظيًا حكمًا: قوله تعالى: {هل من خالٍق غيُر اهلل})127(، فاإن 
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»خالقًا« مبتداأ ولم يعدم عاماًل لفظيا عدمًا حقيقيًا، بل عدمًا حكميا، 
الأن )من( زائدة فهي واإن وجدت لفظًا معدومة حكمًا.

عن  واأغــنــى  عنها  انف�ضل  ما  الــرافــع  ال�ضابق،  الو�ضف  والثاني: 
الخبر)128(.  والو�ضف المغني عن الخبر يق�ضد به: االأ�ضماء الم�ضتقة 

من نحو ا�ضم الفاعل، كقوله: 
اأقاطٌن قوم �شلمى، اأم نَوْوا ظعنا           اإن يظعنوا فعجيب عي�س من قطنا؟)129(
الم�ضبهة،  وال�ضفة  الــزيــدان؟  اأم�ضروب  نحو:  المفعول،  وا�ضم 
قومك؟  اأقر�ضٌي  نحو:  باطراد،  مجراها  جرى  وما  ن�ضاوؤكم؟  اأكريمٌة 
اأقر�ضٌي اأبواك؟)130( ولو جعل مكان الهمزة منها حرف نفي لم يختلف 
ــب فالنة؟  اأذاه قــال:  قــال: ذهــب فالنة،  )ومــن  �ضيبويه:  قــال  الحكم، 
م�ضبوقًا  المذكور  الو�ضف  كان  واإذا  امراأة()131(  القا�ضي  واأحا�ضر 
ال�ضابقة فال خالف في جعله مبتداأ  االأمثلة  ا�ضتفهام كما في  اأو  بنفي، 
عند عدم مطابقته لما بعده. فاإن تطابقا باإفراد، نحو: اأقائم زيد؟ جاز 
اأن يكون الخبر مقدما، وزيٌد مبتداأً موؤخرًا، واأن يكون مبتداأ مقدمًا، وزيٌد 
فاعاًل مغنيًا عن الخبر. و�ضرط هذا الو�ضف عند جمهور الب�ضريين عدا 
�ضيبويه واالأخف�ص اأن يتقدمه نفي اأو ا�ضتفهام)132(. والعلة من ذلك كما 
ذكر ال�ضهيلي: اأن ا�ضم الفاعل ا�ضم مح�ص وا�ضتقاقه من الفعل ال يوجب 
له عمل الفعل، واإال الأعملنا كل ا�ضم م�ضتق من الفعل، كم�ضجد، ومرقد، 
ومروحة، ومغرفة، ولكن اإنما نعمل اإذا تقدم ما يطلب الفعل اأو كان في 
مو�ضع ال يدخل عليه العوامل اللفظية نحو النعت والخبر فيقوى حينئذ 
العرب:  عن  يحكوا  لم  اأنهم  ال�ضماع  من  هذا  ويق�ضد  فيه  الفعل  معنى 
»قائم الزيدان« وال »ذاهب اإخوتك«)133(. وذهب �ضيبويه اإلى اأنه يعمل 
)وزعم  �ضيبويه:  يقول  قبيح،  ولكنه  ا�ضتفهام  اأو  نفي  على  اعتماد  دون 
الخليل رحمه اهلل - اأنه ي�ضتقبح اأن يقول: قائم زيد، وذاك اإذا لم تجعل 
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قائمًا مقدما مبنيًا على المبتداأ()134(. وتبع ال�ضراج �ضيبويه في ذلك، 
حيث قال: )فاأما اإذا قلت: »قائم زيد« فاأردت اأن ترفع زيدًا بقائم، ولي�ص 
قبله ما يعتمد عليه البتة فهو قبيح، وهو جائز عندي على قبحه()135(. 
نحو  اإلــى  الكوفيون  وذهــب  اعتماد،  بال  يعمل  اأنــه  اإلــى  االأخف�ص  وذهــب 
مذهب االأخف�ص من عدم ا�ضتراط اال�ضتفهام، اأو النفي، اإال اأنهم يجعلون 

الو�ضف مرفوعًا بما بعده، وما بعده مرفوع به على قاعدتهم)136(.
خبرًا  الو�ضف  يكون  اأن  لجواز  فيه  حجة  ال  اأنــه  الب�ضريون  ويــرى 

مقدمًا، على حد قوله تعالى: {والمائكة بعد ذلك ظهير})137(. 
وقد وافق ابن مالك االأخف�ص والكوفيين، واإلى هذا اأ�ضار بقوله: 
وق�س، وكا�شتفهام النفي، وقد       يجوز نحو فائز اأولو الر�شد

وال�ضبب في ا�ضتغناء هذا الو�ضف الرافع ما يليه عن الخبر هو �ضدة 
�ضبهه بالفعل، والأن قولك: اأ�ضارب الزيدان ؟ بمنزلة: اأي�ضرب الزيدان؟ 
فكما ال يفتقر: اأي�ضرب الزيدان؟ اإلى مزيد في تمام الجملة، كذلك ال 
الفائدة  تمام  هو  اإنما  الخبر  من  المطلوب  والأن  بمنزلته  هو  ما  يفتقر 
بوجود م�ضند وم�ضند اإليه، وذلك حا�ضل بالو�ضف المذكور ومرفوعه، فلم 
َئ من يعد هذا مع  يحتج اإلى خبر، ال في اللفظ وال في التقدير ولهذا ُخطِّ
المبتداآت المحذوفة االأخبار، الأن المبتداأ المحذوف الخبر لو قدرت له 
خبرًا لم يلزم من تقديره ذكر ما ال فائدة فيه وهذا بخالف ذلك)138(. 
ولما قام هذا الو�ضف مقام الفعل لم يجز ت�ضغيره وال و�ضفه وال تعريفه 
وال تثنيته وال جمعه الأن كل ذلك من خ�ضائ�ص االأ�ضماء المح�ضة)139(. 
وجمعه،  تثنيته  حوط)140(.  بن  محمد  اأبــي  كالقا�ضي  بع�ضهم  ز  وجــوَّ
»اأومخرجي هم«؟)141(.  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  قوله،  ذلك  وجعل من 
اأنه على التقديم والتاأخير، فـ )مخرجي( خبر مقدم و)هم(  والراجح 
مبتداأ موؤخر اإذ يجوز في هذ الو�ضف اإذا طابق ما بعده في اإفراد وتثنية 
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وجمع اأن يكون خبرا مقدما واإنما يتعين الفاعلية اإذا لم يطابق)142(، اأو 
بالفعل  والجمع  التثنية  يلحقون عالمة  الذين  الحارث  بني  لغة  اأنه على 

وماجرى مجراه كقول عروة بن الورد: 
اأُْلِفيَتا عيناك عند القفا             اأولى فاأولى لك ذا واقية)143( 

وقول اأمية بن ال�ضلت: 
يلومومني في ا�شتراء      )م(      النخيل اأهلي فكلهم األوُم)144( 

وابــن  وعــا�ــضــم،  ونــافــع  كثير  ابــن  ـــراءة  ق اللغة  هــذه  على  حمل  ومــمــا 
عامر)خ�ضعًا(، ب�ضم الخاء وت�ضديد ال�ضين)145( - من قوله تعالى: {خ�شعاً 
اأب�شارهم})146(، وهي لغة قليلة، كما و�ضفها �ضيبويه: )واعلم اأن من العرب 
التي  بالتاء  هــذا  ف�ضبهوا  اأخـــواك،  و�ضرباني  قومك،  �ضروبوني  يقول:  من 
يظهرونها في »قالت فالنة« وكاأنهم اأرادوا اأن يجعلوا للجمع عالمة، كما جعلوا 
للموؤنث وهي قليلة()147( وعليه فال يجوز القيا�ص عليها، بل يكتفى بالم�ضموع 

منها. 
التاء في )اأراأيتكم()148(: 

)اأراأيت( اإن كانت الب�ضرية اأو العلمية اأو التي الإ�ضابة الرئة، كقولهم: 
راأيت الطائر، اأي: اأ�ضبت رئته، اإذا لحقتها الكاف ال تكون حرف خطاب، 
واإنما هي �ضمير في محل ن�ضب مفعول به اأول لـ )راأيت(، ويكون مطابقا 
لما يراد به من تذكير وتاأنيث واإفراد وتثنية وجمع، واإذا ات�ضلت به تاء 
الخطاب لزم مطابقتها لما يراد بها مما ذكر، وتكون �ضميرا فاعاًل نحو: 

اأراأيتم، اأراأيتما، ويدخلها االإلغاء والتعليق)149(.
اأما اإذا لحقت الكاف )اأراأيت( العلمية التي �ضمنت معنى )اأخبرني( 
فاإن الكاف عند جمهور الب�ضريين حرف خطاب يطابق ما يراد بها من 
ويلزم  الخطاب  عن  معها  فتتجرد  التاء  واأما  و�ضديهما.  وتذكير  اإفراد 
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بلحاقها  بها  الفروع  عالمة  لحاق  عن  وي�ضتغنى  والتذكير  االإفــراد  فيها 
بالكاف)150( فقالوا: اأريتكما، واأراأيتكم، واأراأيتك، واأراأيتكن، وذلك جمع 
بين خطابين والجمع بين خطابين غير جائز، كما ال يجوز الجمع بين 
ا�ضتفهامين.  ومن ثم فقد منع )يا غالمكم(، الأنه جمع بين خطابين: 
يــا غــالمــي، ويــا غالمنا،  الــنــداء والــخــطــاب بالكاف وذلــك بــخــالف: 
وياغالمهم، فاإن كل هذا جائز الأنه ال يلزم عليه الجمع المذكور)151(. 
واإنما جاز نحو: )واغالمكيه( مع اأن فيه اجتماع خطابين لخطابين في 
ل�ضيدته،،  بالكاف  والثاني  لغالم،  بالنداء  الخطابين  اأحد  واحد،  كالم 
واإذا  واإنما هو متفجع عليه.  الحقيقة،  لي�ص بمخاطب في  المندوب  الأن 
غالمنا«  قالوا:»يا  كما  يقولوه  فلم  غالمكم(  )يا  نحو:  منعوا  قد  كانوا 
الثنين  خطاب  واإنه  النداء،  ب�ضبب  الخطاب  عليه  طارئ  الغالم  اأن  مع 
التي �ضمنت  االإفراد والتذكير في )اأراأيتكم(  التاء  اإلزام  ال لواحد فاإن 

معنى )اأخبرني( اأجدر واأولى)152(.
التي بمعنى )اأخبرني(  التاء من الخطاب في )اأراأيتكم(  وفي تجريد 
خالفة لل�ضمائر اإذ البد في ال�ضمير من الخطاب، وهذا ما دعا ابن ه�ضام 
للحكم عليها بالغرابة، فقال: )ومن غريب اأمر التاء اال�ضمية اأنها جردت عن 
الخطاب والتزم فيها لفظ التذكير واالإفراد في اأراأيتكما واأراأيتكم واأراأيتك 

واأراأيتِك واأراأيتكن اإذ لو قالوا: اأراأيتماكما جمعوا بين خطابين()153(. 
�شمير )ُرَب(:

اإال نكرة  ( ق�ضمان: ظاهر وم�ضمر، فالظاهر ال يكون  مجرور )ُربَّ
تحتمل  فال  متعينة  اإنها  اإذ  المعرفة  في  يكون  ال  والتكثير  التقليل  الأن 

ذلك)154(.
واحتجوا  بـ)األ(  معرفًا  يكون مجرورها  اأن  النحويين  بع�ص  واأجاز 

بقول اأبي دوؤاد االإيادي: 
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ُربَّما الجامل الموؤبل فيهم         وعناجيج بينهَن المهار)155( 
بجر )الجامل( و�ضفته وجعل )ما( زائدة غير كافة.

ورده الجمهور باأن الرواية ال�ضحيحة )الجامل( بالرفع - على اأن 
خبر  و)الجامل(   ) ـــ)ُربَّ ب مخفو�ص  نكرة  ا�ضم  مو�ضع  في  )ما(  تكون 
مبتداأ م�ضمر، والجملة في مو�ضع جر �ضفة لـ )ما( كاأنه قال: ُربَّ �ضيء 
هو الجامل الموؤبل. واإن �ضحت الرواية بخف�ص )الجامل( كان )الجامل( 
( على تقدير زيادتها كاأنه قال: ربما جامل، فيكون مثل  مخفو�ضًا بـ )ُربَّ
قولهم: اإني الأمر بالرجل مثلك فاأكرمه،اأي: برجل مثلك)156(. والم�ضمر 
نحو: »ربه رجاًل« واالأ�ضل في ال�ضمير الغائب اأن يقدم المف�ضر عليه الأن 
الوا�ضع و�ضعه معرفة ال بنف�ضه)157( بل ب�ضبب ما يعود عليه، فاإن ذكر 
اختلف  فقد  رجــاًل«  ــه  »ُربَّ نحو:  تاأخر،  بل  مف�ضره  يتقدمه  ولم  ال�ضمير 
النحويون فيه: فذهب الفار�ضي)158( وجماعة)159( اإلى اأنه معرفة جرى 
مجرى النكرة، يقول الفار�ضي: )وقالوا: »ُربَّه رجاًل« فاأ�ضمروا معه قبل 
الذكر على �ضريطة التف�ضير كما فعلوا ذلك في »نعم رجاًل« واإنما دخلت 
اأن  اأجل  من  النكرات  على  تدخل  اإنما  وهي  ال�ضمير،  هذا  على   ) )ُربَّ
ال�ضمير لي�ص بمق�ضود ق�ضده فلما كان غير معين اأ�ضبه النكرة ف�ضار 

في حكمها()160(.
وذهب الزمخ�ضري وجماعة اإلى اأنه نكرة لوقوعه موقع النكرة وكاأنك 
قلت: رب �ضيء، ثم ف�ضرت ال�ضيء الذي تريده بقولك: رجاًل)161(. والذي 
دفع العرب اإلى مخالفة مقت�ضى و�ضع هذا ال�ضمير بتاأخير مف�ضره عنه 
اإنما يفعلونه  هو ق�ضد تعظيم االأمر وتفخيمه، يقول ابن يعي�ص: )وهذا 
عند اإرادة تعظيم االأمر وتفخيمه فيكنون عن اال�ضم قبل جري ذكره ثم 
( اأحد  يف�ضرونه بظاهر بعد البيان()162( وهذا ال�ضمير المجرور بـ )ُربَّ
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م�ضمرات �ضبعة جاءت عن العرب ال تعود على �ضيء قبلها، بل يف�ضرها 
ما بعدها)163(. 

( عند  وال يف�ضر ال�ضمير بالتمييز اإال في بابي )نعم وبئ�ص( و)ُربَّ
هذين  غير  في  بالتمييز  ال�ضمير  تف�ضير  الزمخ�ضري  واأجــاز  الجمهور. 
البابين)164(. وقد ا�ضترط النحويون في هذا ال�ضمير �ضروطًا منها: اأن 

يكون مف�ضرًا بنكرة متاأخرة من�ضوبة على التمييز، نحو: ُربَّه رجاًل. 
رجلين،  وُربَّه  رجاًل،  ربه  فيقال:  والتذكير،  االإفراد  يلزم  اأن  ومنها 
ه ن�ضاًء)165(. ومما ورد عن  ه امراأتين، وُربَّ ه امراأة، وُربَّ وُربَّه رجااًل، وُربَّ

العرب من باب )ربه رجاًل( قوله: 
ربه امراأ بك نال اأوفى عزة          وغنى بعيد خ�شا�شة وهوان)166(

وقوله: 
واه راأيت و�شيكاً �شدع اأعظمه       وربه عطباً اأنقذت من عطبه)167( 

ومما ورد من باب )ُربَّه رجااًل( قوله: 
ُربَّه فتية دعوت اإلى ما          يورث المجد دائباً فاأجابوا)168(  

الب�ضريين.  مذهب  هو  وتذكيره  ال�ضمير  هذا  اإفــراد  بلزوم  والقول 
واإن  »ُربَّه رجاًل«على لفظ واحد  الهاء - يعني  ال�ضراج: )وهذه  ابن  يقول 
وليها المذكر اأو الموؤنث اأو االثنان اأو الجماعة موحدة على كل حال( )169( 
ال�ضجري: )وهذا ال�ضمير ال يثنى عند الب�ضريين، وال يجمع  ويقول ابن 
وال يوؤنث الأنه �ضمير مجهول فيعتمد فيه على التف�ضير فيغني تف�ضيره عن 

تثنيته وجمعه()170(.
ووا�ضح من ن�ص ابن ال�ضجري اأن علة لزوم االإفراد والتذكير عند 
فا�ضتغنوا  المراد،  للمعنى  التمييز  بمطابقة  اال�ضتغناء  هي  الب�ضريين 
بتثنية التمييز وجمعه، وتاأنيثه عن تثنية ال�ضمير وجمعه وتاأنيثه. وخالف 
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الكوفيون في هذا، فاأجازوا مطابقة ال�ضمير للتمييز في االإفراد والتثنية 
وُربَّهما  رجلين  وُربَّهما  رجاًل  ُربَّه  فيقولون:  والتاأنيث،  والتذكير  والجمع 

رجااًل وربهما امراأة وُربَّهما امراأتين وربهن ن�ضاًء. 
وذكر ابن ع�ضفور وابن ه�ضام اأن الكوفيين اإنما اأجازوا ذلك قيا�ضًا، 
واأن ما اأجازوه لي�ص بم�ضوع)171(. وذكر المرادي وابن عقيل اأن الكوفيين 
اإنما حكوا ذلك نقاًل عن العرب. وقد عر�ص ال�ضبان لهذا ال�ضمير في 

مو�ضعين من حا�ضيته على �ضرح االأ�ضموني: 
التي  ال�ضبعة  الموا�ضع  عن  االأ�ضموني  حديث  عند  الأول:  المو�شع 
اأن  االأ�ضموني  ذكر  حيث  ورتبًة.  لفظا  المتاأخر  على  ال�ضمير  فيها  يعود 
من �ضرط هذا ال�ضمير اأن يكون مفردًا، يقول االأ�ضموني: )وحكمه حكم 
مفردًا()172(.  وكونه  تمييزًا  مف�ضره  كون  وجوب  في  وبئ�ص  نعم  �ضمير 
اأجاز  اإلخ«  وعقب ال�ضبان على كالمه هذا بقوله: )قوله: »وكان مفردا 
الكوفيون مطابقته للتمييز في التانيث والتثنية والجمع ولي�ص بم�ضموع. 
المغني)174(،  كتابه  في  ه�ضام  البن  بعينه  الن�ص  وهــذا  مغني()173( 
ومن ثم فال�ضبان اكتفى في هذا المو�ضع ببيان راأي ابن ه�ضام في هذه 
الم�ضاألة، وعقب عليه بكلمة )مغني(، مما ي�ضير اإلى اأن هذا الراأي راأي 

ابن ه�ضام ولي�ص براأيه. 
ومجرورها.   ) )ُربَّ عن  االأ�ضموني  حديث  عند  الثاني:   المو�شع 
االإفـــراد  بها  المجرور  ال�ضمير  هــذا  يلزم  ــه  اأن االأ�ضموني  ذكــر  حيث 
االإفــراد  بها  المجرور  ال�ضمير  هذا  )يلزم  االأ�ضموني:  يقول  والتذكير 
والتذكير()175(. وعقب ال�ضبان عليه بقوله: )قوله: »االإفراد والتذكير« 
الب�ضريين  مذهب  وهذا  المراد  للمعنى  التمييز  بمطابقة  ا�ضتغناء  اأي: 
وجوز الكوفيون مطابقة ال�ضمير لفظًا، نحو: ُربَّها امراأة وُربَّهما رجلين 
وهكذا، وا�ضتندوا فيه اإلى ال�ضماع()176(. ففي هذا المو�ضع بيَّن خالف 
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النحويين في الم�ضاألة ذاكرا اأن الكوفيين جوزوا المطابقة ا�ضتنادًا اإلى 
الم�ضموع. وهو بهذا يخالف ما نقله عن ابن ه�ضام في المو�ضع ال�ضابق 
اإليه  ذهب  ما  ويوؤيد  القيا�ص  هي  المطابقة  من  الكوفيين  علة  اأن  من 
النقلين  بين  تعار�ص  ثم فال  ومن  �ضماع.  اأنها  وابن عقيل من  المرادي 
بع�ص  يبطل عجب  وبهذا  راأيه.  والثاني  ابن ه�ضام  االأول محكي عن  اإذ 
الباحثين من المخالفة الموجودة بين المو�ضوعين، حيث قال: )والعجب 
من ال�ضبان حيث قال في حا�ضيته على �ضرح االأ�ضموني: »اأجاز الكوفيون 
مطابقته للتمييز في التاأنيث والتثنية والجمع ولي�ص بم�ضموع«. وقال في 
امراأة  ربها  نحو:  لفظًا،  ال�ضمير  مطابقة  الكوفيون  وجوز  اآخر:  مو�ضع 
وربهما رجلين وهكذا وا�ضتندوا اإلى ال�ضماع، فذكر في المو�ضع االأول اأن 
ما اأجازه لي�ص بم�ضموع، وذكر في المو�ضع الثاني اأن ما اأجازوه ا�ضتندوا 

فيه اإلى ال�ضماع()177(.
�ضواهد  وجود  لعدم  وذلك  القيا�ص  هي  الكوفيين  علة  اأن  والظاهر 
م�ضموعة توؤيد مذهبهم. ومن�ضاأ الخالف في هذه الم�ضاألة يرجع اإلى اأن 
الب�ضريين يرون اأن هذا ال�ضمير عائد اإلى مقدر ذهني، ك�ضمير)نعم(، 
ومن ثم اأفردوه. والكوفيون يرون اأنه عائد اإلى مذكور، اإذ )ُربَّه رجاًل( 
في  المذكور  اال�ضم  ال�ضمير  طابق  ثم  ومن  مقدر،  ل�ضوؤال  جواب  ونحو 
�ضوؤال المقدر كاأنه قيل: هل من رجل كريم، اأو من امراأة كريمة، اأو من 
امراأتين كريمتين، اأو من رجلين كريمين، اأو من رجال كرام، اأو من ن�ضاء 
ه« و»ُربَّهما«، و»ُربَّهم«، و»ُربَّهن« على ح�ضب المميز لعوده  كرام؟ فقيل: »ُربَّ

اإلى المذكور في ال�ضوؤال تقديرًا)178(. 
د  َد فالأنه كناية عن مجهول، ومن لم ُيوحِّ يقول ابن ال�ضراج )من وحَّ
فالأنه رد كالم، كاأنه قيل: مالك جوار؟ فقال: ُربَّهن جوار قد ملكت()179(. 
فيلزمهم  الب�ضريين  قول  اأما  م�ضكل.  القولين  )وكال  الحاجب:  ابن  قال 
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واأما  اإذ الفرق بينهما على ما تقرر.  ــه«،  »ُربَّ جواز »رب الرجل«، كما جاز 
اإلى  حاجة  وال  وحدهما  و»ُربَّهما«  ــه«،  »ُربَّ يجيزوا:  اأن  فيلزمهم  الكوفيون. 
اأي�ضا جواز »ُربَّ الرجل« من  الذكر ويزمهم  فاإنه م�ضمر لمتقدم  التمييز 
ف  الُمعرَّ فــاإذا جاز هذا معه جاز مع  اأعــرف،  الم�ضمر  االأولــى الأن  طريق 
باالألف والالم. واالأولى ما قاله الب�ضريون، ويجاب على ذلك االإ�ضكال باإنه 
- واإن كان م�ضمرًا يرمى به من غير ق�ضد - فالبد اأن يتقدم ما ير�ضد اإلى 
المف�ضر له، اأال ترى اأنك لو قلت: جاءني زيد ،فقيل: نعم رجاًل، كان كالمًا 
م�ضتقيما، واإن حكم باأن ال�ضمير الذي في »نعم« غير مق�ضود ق�ضد »زيد«، 
حذف  اإلى  المذكور  اأر�ضد  قد  هذا  ومع  مذكور  اإلى  مق�ضود  غير  من  بل 
المخ�ضو�ص الذي هو تف�ضير له في المعنى، وكذلك اإذا قلت : ُربَّه رجاًل، 
فالمراد  ُربَّه رجاًل.  يقول قائل: هل من رجل كريم؟ فيقال:  اأن  وتقديره: 
هاهنا بـ )رجل( رجاًل كريمًا واأر�ضد اإليه ما تقدم ذكره وال يلزم من اإ�ضارة 
»نعم رجاًل«  في  تقرر  ما  ــه« على  »ُربَّ في  الم�ضمر  يكون  اأن  مثل ذلك  اإلى 
المذهب  هو  الب�ضري  فالمذهب  على هذا  وبناًء  )زيد()180(.  تقدم  بعد 
الراجح، اإذ القيا�ص يوؤيده وال�ضماع يقويه، كما اأنه ال يوجد �ضاهد واحد من 

ف�ضيح الكالم نظمه ونثره يوؤيد ما ذهبوا اإليه حتى يقال بجوازه. 
)ذا( في حبذا:

الذم: )حبذا(  وعموم  المدح،  عموم  على  تدل  التي  االأ�ضاليب  من 
العام،  للمدح  منهـما  كل  كون  في  )نعـم(  كـ  فـ )حبذا(  ومنفـية.  مثبتة 
و)ال حبذا( كـ )بئ�ص( في كون كل منهما للذم العام والمبالغة فيه، اإال اأن 
)حبذا( تف�ضل )نعم( باأن فيها تقريبًا للمذكور من القلب، ولي�ص كذلك 
المعنى  في  تقارب  )حبذا(  اأن  )اعلم  يعي�ص:  ابن  يقول  )نعم()181(. 
)نعم( الأنها للمدح، كما اأن )نعم( كذلك، اإال اأن )حبـذا( تف�ضلها باأن 
وتـفارق  )نعـم()182(.  كذلـك  وليـ�ص  القلـب  من  للمذكـور  تقريــبا  فيـها 
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اأن )ال حبذا( ت�ضعر باأن المذموم مكروه وبعيد  )ال حبذا( )بئ�ص( في 
من القلب، ولي�ص كذلك )بئ�ص(، تقول: حبذا رجاًل زيد، وال حبذا م�ضلمًا 
واأ�ضهر  المنافق. وقد اختلف النحويون في تخريج هذا االأ�ضلوب)183(، 
اإليه ابن در�ضتويه)184(، وابن كي�ضان)185(،  التخريجات ما ذهب  هذه 
اأن )حب( فعل ما�ص،  والفار�ضي، وابن برهان)186(، وابن خروف من 
و)ذا( ا�ضم اإ�ضارة فاعل و)رجاًل( تمييز، و)زيد( مخ�ضو�ص بالمدح، 
يجوز فيه من االإعراب ما يجوز في ا�ضم الممدوح، اأو المذموم في باب 
اأي:  زيد،  هو  قال:  وكاأنه  م�ضمر،  ابتداء  خبر  فيكون  و)بئ�ص(  )نعم( 
المحبوب،  زيد  والتقدير:  محذوف،  والخبر  مبتداأ  اأو  زيــد،  المحبوب 
وا�ضتغنى  خبره،  مو�ضع  في  و)حبذا(  مبتداأ،  يكون  اأو  الخبر،  فحذف 
{ولبا�س  تعالى:  قوله  في  ذلك  كان  كما  ال�ضمير  عن  اال�ضارة  با�ضم 
التقوى ذلك خير})187(، في قراءة من رفع {لبا�س التقوى} اأي: هو 
المخ�ضو�ص  اأيًا كان  اإفراد )ذا( وتذكيرها  قالوا بوجوب  خير. وهوؤالء 
اأو جمعه، فيقال: حبذا زيد، وحبذا الزيدان، وحبذا  فى اعتبار لتثنيته 
في  يقال  وال  الهندات.   وحبذا  الهندان،  وحبذا  وحبذا هند،  الزيدون، 

الموؤنث: )حبذه( وال )حبذى( قال ال�ضاعر: 
يا حبذا القمراء والليل ال�شاج     وطلرق مثلل ملللاء الن�شلللاج)188(

وقال زياد بن منقذ العدوي: 
ل حبذا اأنت يا �شنعاء من بلد      ول �شعوب هوى مني ول نقم)189(

واختلفوا في علة االإفراد والتذكير على اأقوال: 
مجرى  جرى  الكالم  ذلك  اأن  مالك:  ابن  قول  وهو  الأول:  القول 
فعل  )حب(  اأن  )والحا�ضل  مالك:  ابن  يقول  تغير،  ال  واالأمثال  المثل، 
فاعله )ذا( وال يوؤنث وال يثنى الأنه بمنزلة المثل واالأمثال ال تتغير()190(.



محمد يوسف احلريري
20

15
ير 

نا
- ي

هـ 
14

36
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 3
9 

دد
لع

ا

209

جـــــذور

وقد اأ�ضار اإلى ذلك بقوله: 
ودون اإفللللللللللللراد وتذكيلللللللللللر فللا        تعدل بل)ذا( فهو ي�شاهي المثا

يقول ابن ه�ضام : )فاأما قول ال�ضيخ - يعني ابن مالك: »فهو ي�ضاهي 
المثال« يعني اأنهم اأرادوا اأن يكون يكون كال�ضيغة الراتبة للمدح والذم ال 
يغيرونه، كما اأنهم يريدون ا�ضتعماله كثيرًا، فلم يعقبوا عليه التغيير الأن 
االأمثال.  في  العلة  هي  وهذه  اأ�ضياء،  ا�ضتعمال  من  اأخف  �ضيء  ا�ضتعمال 
ثم عن المثل فيه اأمر زائد، وهو اأنك اأتيت به كما قيل اأواًل، فكاأنك قلت: 
الواقعة  في  قديمًا  قيل  الذي  اللفظ  فيها  يقال  اأن  ت�ضتحق  الواقعة  هذه 
الم�ضهورة، ولي�ص ذلك في �ضيغة )حبذا(، اإنما عد التغيير لمعنى اآخر، 
وهذا معنى قوله: »فهو ي�ضاهي المثال«، اأي: من حيث فيه علة تقت�ضي اأن 
ال يغير، الأنه مثل من كل وجه()191(. وهذا الوجه رده ابن ع�ضفور باأن 
في القول به �ضذوذًا عن قاعدة التثنية والجمع مع اإمكان حمله على غيره. 
اللفظ  يحمل  اأن  اأمكن  اإذا  الأنه  فا�ضد،  )وهذا  ابن ع�ضفور:  يقول 

على غير ال�ضذوذ كان اأولى()192(.
اإنما كان مفردًا مذكرًا  اأن )ذا(  الثاني: وهو البن كي�ضان:  القول 
على كل حال، الأنه اإ�ضارة اإلى مفرد مذكر محذوف، والتقدير - عنده - 
في »حبذا زيد« »حبذا ح�ضن زيد«، وكذلك »حبذا الزيدان«، اأي: »حبذا 

ح�ضن الزيدين«، ثم حذف الم�ضاف واأقيم الم�ضاف اإليه مقامه)193(.
ورد هذا القول من وجهين: 

اأحدهما: ما ذكره ابن ع�ضفور - من اأن العرب اإذا حذفت الم�ضاف 
وتاأنيث  تذكير  من  الحكم  تجعل  فاإنما  مقامه  اإليه  الم�ضاف  واأقامت 
به، ال على ح�ضب  الملفوظ  وتثنية وجمع وغير ذلك على ح�ضب  واإفراد 
المحذوف، فتقول: اجتمعت اليمامة، وال تقول: اجتمع اليمامة، واإن كان 

االأ�ضل قبل الحذف: اجتمع اأهل اليمامة)194(. 
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القول الثاني: ما قاله �ضياء الدين بن العلج)195(: من اأنها دعوى 
بال بينة اإذ لم ينطق بذلك المقدر في �ضيء من كالم العرب)196(.

حب  قالوا:  كاأنهم  االإبهام،  بعد  البيان  اأرادوا  اأنهم  الثالث:  القول 
ال�ضيء فجعلوا)ذا( اإ�ضارة اإلى كل م�ضار اإليه من حيث هو �ضيء ثم بينوه 
حبذا  يقال:  بل  يوؤنث،  وال  يجمع  وال  )ذا(  يثنى  )ال  الر�ضي:  يقول  بعد، 
الزيدان، وحبذا الزيدون، وحبذا هند، وال يقال حب ذان، وال حب اأوالء، 
وال حب تان، الأنه مبهم كال�ضمير في )نعم( و)بئ�ص( فاألزم االإفراد مثله، 
وخلع منه االإ�ضارة بغر�ص االإبهام، فـ)حبذا( بمعنى )حب ال�ضيء( )197(. 
ونقل ال�ضيخ ي�ص عن ابن ه�ضام هذه العلة م�ضافة اإليها علة ابن مالك وهي 

جريانه مجرى المثل)198(.
اأن )حب( مع )ذا( بمنزلة كلمة واحدة، وا�ضتدلوا  القول الرابع: 
كان  ولو  اإليه  الم�ضار  بح�ضب  يت�ضرف  ال  االإ�ضارة  ا�ضم  بكون  ذلك  على 
باقيا على بابه لت�ضرف كت�ضرفه في غير هذا المو�ضع، وبكون العرب 
ال تف�ضل بين )حب( و)ذا( ب�ضيء، فال تقول حب ذا في دار زيد، تريد: 
حبذا في دار زيد)199(. يقول ابن يعي�ص: )حبذا لما ركب الفعل فيه مع 
الفاعل، لم يجز تاأنيث الفعل وال تثنيته وال جمعه، الأنه قد �ضار في منزلة 
بع�ص الكلمة، وبع�ص الكلمة ال يجوز في �ضيء من ذلك، والذي يدل على 
اأنهما بنيا، وجعال �ضيئًا واحدًا اأنه ال يجوز اأن يف�ضل بين الفعل فيه وبين 

)ذا( ب�ضيء، وال يقال: حب في دار ذا، وال حب اليوم ذا)200(. 
هذا التوجيه هو االأولى بالقبول، اإذ لم يعتر�ص عليه ومن ثم عقب 

ابن ع�ضفور عليه بقوله: )وهو اأولى من حمل ذا على ال�ضذوذ()201(.
الم�شدر العامل:

عمل الم�ضدر عمل الفعل الأنه اأ�ضل والفعل فرعه)202(، فلم يتقيد 
عمله بزمان دون زمان، بل يعمل عمل الما�ضي والحا�ضر والم�ضتقبل الأنه 
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فتقيد  لل�ضبه،  عمل  فاإنه  الفاعل  ا�ضم  بخالف  منهما،  واحد  لكل  اأ�ضل 
عمله بما هو �ضبهه وهو الم�ضارع. وكما ترتب عمل الم�ضدر على االأ�ضل 
ا�ضترط في كونه عاماًل بقاوؤه على �ضيغته االأ�ضلية التي ا�ضتق منها الفعل، 
فلزم من ذلك ـ على مذهب الجمهورـ اأال يعمل اإذا غير لفظه بتثنية اأو 
التي هي  االأ�ضلية  تثنيته وجمعه يخرجانه عن �ضيغته  الأن  وذلك  جمع، 
اأ�ضل الفعل)203(. وجوز عمله مجموعًا جماعة منهم:ابن ع�ضفور وابن 
مالك)204(، وقد علل ابن مالك لذلك باأن المعنى الم�ضدري مع الجمع 
باق ومت�ضاعف بالجمعية، الأن جمع ال�ضيء بمنزلة ذكره متكررًا بعطف، 
فلذلك منع الت�ضغير اإعمال الم�ضدر وال اإعمال ا�ضم الفاعل، الأن اإعمال 
ا�ضم الفاعل كثير، فكثرت �ضواهد اإعماله مجموعًا )205(، وجمع الم�ضدر 
قليل فقلت �ضواهد اإعماله مجموعًا. ومن هذه ال�ضواهد التي ا�ضتدلوا بها 

على اإعمال الم�ضدر المجموع قول االأع�ضى: 
قد جربوه فما زادت تجاربهم       اأبا قدامة اإل المجد والفنعا)206( 

وقوله:
واإن عداتلللللك اإيانللا لآتيلللللة           حقا وطيبة ما نف�س بموعود)207( 

وقول علقمة بن عبدة التميمي: 
وقد وعدتك موعداً لو وفت به        مواعد عرقوب اأخاه بيثرب )208( 

وقول ابن الزبير االأ�ضدي: 
كاأنك لم ُتنباأ ولم تُك �شاهداً      بائي وكراتي ال�شنيع ببيطرا )209( 

وقول مطيع بن اإيا�ص: 
ه       على النا�س حتى غيبته ال�شفائح )210(  وما كنت اأدري ما فوا�شل كفِّ

وقول ابن الدمينة: 
فما اأكثر الأخبار اأن قد تَزوَجت         فهل ياأتيني بالطاق ب�شير
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اأبو  وتبعهم  بال�ضذوذ)211(،  الجمهور  عليها  حكم  ال�ضواهد  وهذه 
اأنه  يقت�ضي ظاهره  ما  بتاأويل  قال  ثم  ومن  قوليه)212(،  اأحد  في  حيان 
يعمل مجموعًا.ونظرًا لتعدد �ضواهد اإعمال الم�ضدر مجموعًا - على نحو 
الم�ضدر  اإعمال  دلياًل على  قبولها  االأولى  اأنه من  اأرى  فاإني  راأينا -  ما 
مجموعًا، اإال اأنه ينبغي - كما قال ابن مالك)213(  - الوقوف على هذا 
الم�ضموع دون القيا�ص عليه. ويوؤيد ما ذهبت اإليه ما قاله ابن جني في 
الخ�ضائ�ص من اأنه اإذا تعار�ص القيا�ص وال�ضماع نطقت بالم�ضموع على 
ما جاء عليه، ولم تق�ضه في غيره، نحو، قوله تعالى: {ا�شتحوذ عليهم 
ال�شيطان})214(، فهذا لي�ص بقيا�ص لكنه البد من قبوله، الأنك اإنما تنطق 
بلغتهم، وتحتذي في جميع ذلك اأمثلتهم، ثم اإنك من بعد ال تقي�ص عليه 
غيره، فال تقول: في »ا�ضتقام«: ا�ضتقوم، وال في »ا�ضتباع«: ا�ضتبيع)215(. 
واأما القول بتاأويل هذا الم�ضموع - مع كثرته - ففيه تكلف ظاهر ال داعي 

اإليه. 
د لعامله: الم�شدر الموؤكِّ

ياأتي المفعول المطلق في اللغة العربية على ثالثة اأنواع: 
المفهوم  فللم�ضدر  واإال  م�ضدرًا،  كان  اإن  لعامله  الموؤكد  اأحدها: 
واأنت  منه، نحو: �ضربت �ضربًا، وقوله تعالى: {وال�شافات �شفا)216(، 

مطلوب طلبًا، وي�ضمى المبهم. 
الثاني: المبين لنوع عامله، باأن دل على هيئة �ضدور الفعل اإما با�ضم 
اأو  االأمير،  �ضرب  �ضربت  نحو:  باإ�ضافة  اأو  القهقرى،  رجع  نحو:  خا�ص 
بو�ضف نحو: �ضربت �ضربًا األيمًا، اأو بالم العهد بحو: �ضرب ال�ضرب، اأي 

الذي عهد، وي�ضمى المخت�ص)217(.
الثالث: المبين لعدد عامله، باأن دل على عدد �ضدور مرات الفعل، 

ك�ضربته �ضربة ، و�ضربتين، و�ضربات. 
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وهذا النوع اأدرجه ابن مالك في الت�ضهيل في باب المخت�ص)218(. 
والنحويون متفقون على جواز تثنية وجمع المفعول المطلق المبين للعدد، 
نظرًا  وجمعه،  تثنيته  جواز  والم�ضهور  النوعي،  في  ومختلفون  مثل  كما 
اأنواعه، نحو: �ضرت �ضيري زيد: الح�ضن والقبيح)219( ويوؤيده قوله  اإلى 
)اإنما  الدنو�ضري)221(:  يقول  الظنونا})220(.  باهلل  تعالى: {وتظنون 
اأن ما وعدهم  اإيمانه ظن  اأنواعه، الأن من خل�ص  جمع الظن الختالف 
اهلل من الن�ضر حق، ومن �ضعف اإيمانه ا�ضطرب ظنه، ومن كان منافقًا 
اأن الدائرة تكون على الموؤمنين فاختلفت ظنونهم()222(. وظاهر  ظن 
لي�ص  اأنه  الجمع: )واعلم  باب جمع  قال في  الأنه  المنع،  �ضيبويه  مذهب 
والعقول،  كاالأ�ضغال،  يجمع،  م�ضدر  كل  لي�ص  اأنه  كما  يجمع،  جمع  كل 
على  متفقون  فالنحويون  لعامله  الموؤكد  اأما  واالألباب()223(.  والحلوم، 
عدم جواز تثنيته وجمعه، الأنه بمنزلة تكرير الفعل، فعومل معاملته في 
عدم التثنية والجمع، اإذ هو �ضالح للقليل والكثير يقول الر�ضي: )فاالأول 
ـ يعني الموؤكد لعامله - ال يثنى وال يجمع، اإذ المراد بالتاأكيد ما ت�ضمنه 
الفعل اإال الماهية من حيث هي هي، والق�ضد اإلى الماهية من حيث هي 
هي يكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها، والتثنية والجمع ال يكونان 
اإال مع النظر اإلى كثرتها فتناق�ضا()224(. ويقول ال�ضيخ ي�ص: )فاإن كان 
والجمع  مثله،  اإلى  ال�ضيء  �ضم  التثنية  الأن   ، يجمع  وال  يثنى  فال  مبهما 
�ضم ال�ضيء اإلى اأكثر والم�ضدر المبهم ال ياأتي فيه �ضمه اإلى �ضيء اآخر، 
الأنه يدل على مجرد الحقيقة، والحقيقة من حيث هي حقيقة تدل على 
والجمع،  التثية  فيها  فت�ضح  اإليها  ي�ضم  �ضيء  يبق  فلم  والكثير،  القليل 
وهذا اأمر عقلي()225(. ولما كان الم�ضدر الموؤكد بمنزلة تكرير الفعل 
قال ابن جني: اإنه من قبيل التوكيد اللفظي، وقال بع�ضم - وعليه االآمدي 
توهم  الحدث، ورفع  ال�ضك عن  الإزالة  المعنوي  التوكيد  اإنه من قبيل   -

المجاز)226(.
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)اأفعل( التف�شيل: 
ياأتي اأفعل التف�ضيل في العربية على ثالث حاالت: 

الحالة الأولى: اأن يكون مجردًا من )األ( واالإ�ضافة، فيلزم )من( 
عمرو)227(،  من  اأف�ضل  زيــد  نحو:  للمف�ضل،  جــارة  تقديرًا  اأو  لفظًا، 
ومررت برجل اأف�ضل من عمرو . وقد تحذف )من( ومجرورها للداللة 
عليهما، كقوله تعالى: {اأنا اأكثر منك ماًل واأعز نفراً})228(، اأي: واأعز 
نفرًا منك. ويلزم اأفعل التف�ضيل المجرد االإفراد والتذكير، فتقول: زيد 
عمرو،  من  اأف�ضل  والزيدان  عمرو،  من  اأف�ضل  وهذا  عمرو،  من  اأف�ضل 
والهندان اأف�ضل من عمرو، وهذا اأف�ضل من عمرو، والهندات اأف�ضل من 
اأبينا منا})229(.  اإلى  اأحُب  عمرو، ومنه قوله تعالى: {ليو�شُف واأخوه 

وقد اختلفوا في علة االإفراد على اأقوال: 
اأحدها: ما ذهب اإليه ابن يعي�ص من اأن: »اأفعل من« لما كان بمنزلة 
الفعل منع التثنية والجمع، كما ال يثنى الفعل وال يجمع، يقول ابن يعي�ص: 
عنه  عبارة  كان  اإذ  الفعل،  بمنزلة  وهو  للتف�ضيل،  مو�ضوع  منك  )اأفعل 
وداال على الم�ضدر والزيادة كداللة الفعل على الم�ضدر والزمان فمنع 
التعريف، كما ال يكون معرفًا، ومنع التثنية والجمع، كما ال يكون الفعل 

مثنى وال مجموعا وكذلك ال يجوز تاأنيثه()230(. 
َي اأو جمع كان كتثنية  الثاني: ما ذهب اإليه الر�ضي: من اأنه اإذا ُثـنِّ
الفعل وجمعه قبل اإتمامه، يقول الر�ضي: )فمادام معه )من( ال يطابق 
المفرد  �ضيغة  االأحــوال  في  يلزم  بل  وتاأنيثًا،  جمعًا  و  تثنية  �ضاحبه  به 
والمذكر، نحو: زيد اأو زيدان اأو الزيدون، اأو هند اأو هندان اأو الهندات 
اأف�ضل من كذا، اإذ لو ثني وجمع واأنث، لكان كتثنية اال�ضم وجمعه وتاأنيثه 

قبل كماله()231(.
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الثالث: ما ذهب اإليه ال�ضبان من اأن اأفعل التف�ضيل المجرد ي�ضبه 
يقول  تثنية وال جمع،  به عالمة  تت�ضل  التعجب ال  واأفعل  التعجب،  اأفعل 
ال�ضبان: ) الأن المجرور اأ�ضبه باأفعل في التعجب وهو ال يت�ضل به عالمة 

تثنية وال جمع وال تاأنيث()232(.
الحالة الثانية: اأن يكون م�شافاً وهو على نوعين: 

زيد  نحو:  والتذكير،  ــراد  االإف يلزم  اأنــه  وحكمه  نكرة:  اإلللى  م�شاف   - اأ 
اأف�ضل رجل، والزيدان اأف�ضل رجلين، والزيدون اأف�ضل رجال، وهند 
ن�ضاء.  اأف�ضل  والهندات  امراأتين،  اأف�ضل  والهندان  امــراأة،  اأف�ضل 
يقول �ضيبويه: )فاإن اأ�ضفت فقلت: »هذا اأول رجل« اجتمع فيه لزوم 
النكرة واأن يلفظ بواحد وهو يريد الجمع وذلك الأنه اأراد اأن يقول: 
رجل،  كل  قالوا:  كما  واخت�ضارًا،  ا�ضتخفافًا  فحذف  الرجال،  اأول 
يريدون: كل رجال، فكما ا�ضتخفوا بحذف االألف والالم، ا�ضتخفوا 
خير  قولهم:  وعن  والالم،  االألف  عن  وا�ضتغنوا  الجميع  بناء  بترك 
رجال، واأول الرجال( )233(. وي�ضترط في النكرة اأن تكون مطابقة 
للمف�ضل في االإفراد والتذكير والتثنية والجمع وكذلك الجن�ص، فال 
واأما  اإليه)234(.  ت�ضاف  بع�ص  اأفعل  الأن  امــراأة،  اأف�ضل  زيد  يقال: 
اأول كافر به})235(، باالإفراد ومقت�ضى  قوله تعالى: {ول تكونوا 
اأجيب  القاعدة )كافرين( بالجمع ليطابق الواو في )تكونوا( فقد 
عنه باأنه على حذف المو�ضوف، والتقدير: اأول فريق كافر به)236(. 
وقال الفراء: اإنما وحد الأنه في معنى الفعل، اأي: اأول من كفر، ولو 
اأريد به اال�ضم لم يجز اإال الجمع)237(. والبن مالك كالم قريب من 
اإليه  الم�ضاف  كون  من  )والبد  قال:  حيث  الفراء،  قاله  الذي  هذا 
مطابقًا لما قبل الم�ضاف، ما لم يكن الم�ضاف اإليه م�ضتقًا، فيجوز 
اإفراده مع جمعيه ما قبل الم�ضاف كقوله تعالى: {ول تكونوا اأول 
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اأن�ضده الفراء  كافر به})238(، وقد ت�ضمن االإفراد والمطابقة لما 
من قول ال�ضاعر: 

واإذا هم طعموا فاأول طاعم         واإذا هم جاعوا ف�شر جياع)239(
واإنما جاز الوجهان مع الم�ضتق، الأنه واأفعل مقدران بـ )من( والفعل. 
باعتبار  والجمع  اللفظ،  اإفــراد  �ضميرها  في  يجوز  بها  المعنى  و)مــن( 
اإذا  اأبو حيان: )ومقت�ضى كالمه جواز االإفراد والتثية  المعنى)240(. قال 
كان قبل اأفعل تثنية، نحو: الزيدان اأف�ضل موؤمن، واأف�ضل موؤمنين()241(. 
ا�ضم  اإليها  الم�ضاف  النكرة  الذكي)242(:  بن  م�ضعود  بن  محمد  وقــال 
التف�ضيل يجب اإفرادها، نحو: اأنت اأف�ضل رجل، واأنتما اأف�ضل رجل، واأنتم 
الأن  القيا�ص  هو  وذلك  به}،  كافر  اأول  تكونوا  ومنه: {ول  اأف�ضل رجل، 
اأجازوا  وقد  رجل،  مائة  فاأ�ضبه  باالإ�ضافة  وقد خف�ضت  له،  تمييز  النكرة 
قيا�ضا ال �ضماعا اأن يثنى ويجمع، نحو: اأنتما اأف�ضل رجلين، واأنتم اأف�ضل 
رجال)243(. والم�ضهور ما عليه الجماعة من وجوب المطابقة في االإ�ضافة 

اإلى النكرة. 
ب - م�شاف اإلى معرفة: وحكمه اأنه يجوز فيه وجهان: 

اأحدها: ا�ض�ضتعماله كالمجرد فال يطابق ما قبله، فتقول: الزيدان 
والهندان  الن�ضاء،  اأف�ضل  وهند  القوم،  اأف�ضل  والزيدون  القوم،  اأف�ضل 

اأف�ضل الن�ضاء، والهندات اأف�ضل الن�ضاء. 
القوم،  اأف�ضال  الــزيــدان  فتقول:  قبله،  مــا  يطابق  اأن  والللثللانللي: 
والزيدون اأف�ضلو القوم، وهند ف�ضلى الن�ضاء، والهندان ف�ضليا الن�ضاء، 
والهندات ف�ضليات الن�ضاء. وكال اال�ضتعمالين موجود في كالم العرب، 
فمن المطابقة قوله تعالى: {الذين هم اأراذلنا})244(  وقوله: {وكذلك 
اال�ضتعماالن  اجتمع  وقد  مجرميها})245(   اأكابر  قرية  كل  في  جعلنا 
اإلللّي،  باأحبكم  اأخللبللركللم  »األ  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول،  قــول  في 
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واأقربكم مني مجل�شاً يوم القيامة، اأحا�شنكم اأخاقاً«)246( حيث اأفرد 
وباال�ضتعمالين  )اأحا�ضن(.  في  )اأقــرب(، وجمع مطابقا  و  )اأحب(  في 
الواردين عن العرب في ف�ضيح الكالم رّد على ابن �ضراج في زعمه اأن 

الم�ضاف اإلى المعرفة يلزم االإفراد والتذكير)247(.
الحالة الثالثة: اأن يكون مقترنا بـ )األ( وحكمه اأن يطابق ما قبله 
والزيدان  االأف�ضل،  زيد  فنقول:  وغيرهما،  والتذكير  االإفــراد  في  لزوما 
الف�ضليان،  والهندان  الف�ضلى،  وهند  االأف�ضلون،  والزيدون  االأف�ضالن، 
الأن  )ِمــْن(  بـ  معه  يوؤتى  اأن  يجوز  وال  الف�ضليات.  اأو  ل  الُف�ضَ والهندات 
ثم  ومن  واالإ�ضافة)248(،  كــاأل  يجتمعان  فال  يتعاقبان،  و)األ(  )ِمــن( 

خرجوا قول االأع�ضى: 
ول�شت بالأكثر منهم ح�شى        واإنملللا العللللللزة للكاثللللللللر)249( 

متعلقة  لي�ضت  )مــن(  اأن  على  اأو  )االأكــثــر(،  في  )األ(  زيــادة  على 
باالأكثر المعرفة باأل، واإنما هي متعلقة بـ )اأكثر( اأخرى نكرة محذوفة، 
بدال من )االأكثر( المذكورة واالأ�ضل: ول�ضت باالأكثر، اأكثر منهم، وقيل: 

هو �ضاذ اأو �ضرورة)250(.
النعت ال�شببي:

ينق�ضم النعت باعتبار معناه اإلى ق�ضمين: حقيقي و�ضببي)251(: 
فالنعت الحقيقي: هو ما يدل على معنى في نف�ص متبوعه االأ�ضلي 
اأو فيما هو في حكمه. وعالمته: اأن ي�ضتمل على �ضمير م�ضتتر - اأ�ضالة 
اأو تحوياًل - يعود على ذلك المنعوت. وحكمه: يجب مطابقته للمنعوت 
وفروعه،  االإفــراد  وفي  والتنكير،  التعريف  وفي  والتاأنيث،  التذكير  في 
وفي حركات االإعراب الثالث، نحو: زيد رجل ح�ضن، والزيدان رجالن 
ح�ضنان، والزيدون رجال ح�ضنون، وهند امراأة ح�ضنة، والهندان امراأتان 
طابق  ال�ضابقة  االأمثلة  في  فالنعت  ح�ضنات.  ن�ضاء  والهندات  ح�ضنتان، 
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منعوته في التذكير والتاأنيث واالإفراد والتثنية والجمع، كما يطابق الفعل 
ورجال  ورجالن ح�ُضنا،  َح�ُضن  فقلت: رجل  بفعل،  النعت  لو جئت مكان 

 . ح�ُضنوا، وامراأة ح�ُضَنت، وامراأتان ح�ُضنتا، ون�ضاء ح�ُضنَّ
والنعت ال�شببي: هو الذي يدل على معنى في �ضيء بعده، له ارتباط 
بديعة  غرفه،  نظيفة  فناوؤه،  ف�ضيح  معهد  هذا  نحو:  بالمنعوت،  و�ضلة 
فر�ضه. وعالمته: اأن يذكر بعده ا�ضم ظاهر - غالبًا - مرفوع به، م�ضتمل 
اال�ضم  وبين هذا  بينه  ويربط  مبا�ضرة،  المنعوت  يعود على  على �ضمير 

الظاهر الذي ين�ضب عليه معنى النعت)252(. 
وحكمه: اأنه يطابق المنعوت في اأمرين: اأ - حركة االإعراب. ب - التعريف 
وحكم  والتاأنيث.  التذكير  وهو  واحد  اأمر  في  �ضببيه  ويطابق  والتنكير)253(. 
اأن  الفعل الذي ي�ضح  والتاأنيث حكم  التذكير  النعت من حيث  النوع من  هذا 
يقع موقعه، ويكون بمعناه، فاإذا اأمكن اأن يحل مكان النعت فعل بمعناه م�ضند 
اأحدهما كان حكم  اأو وجب  التاأنيث والتذكير،  الفعل  لل�ضببي، و�ضح في هذا 

النعت كذلك)254(. اأما من جهة اإفراد النعت ال�ضببي وتثنيته وجمعه: 
اأو  باأن كان مفردًا،  ال�ضببي غير جمع،  وكان  �ضببه:  النعت  اإذا رفع   - اأ 
مثنى فاإنه واجب االإفراد، اإذ اإن حكمه حكم الفعل الذي ي�ضلح الأن 
يحل محله. مثال: مررت برجل ح�ضنة اأمه، ومررت بامراأتين ح�ضن 

اأبواهما، كما تقول: ح�ُضَنت اأمه، وح�ُضَن اأبواهما. 
ب - اإذا لم يرفع النعت �ضببه: فهو كالجاري على ما هو له في مطابقته 
وجها،  ح�ضنٍة  اأو  الــوجــه،  ح�ضنة  بــامــراأة  مــررت  نحو:  للمنعوت، 
اأو  الوجوه،  وبرجال ح�ضان  اأبا،  كريمين  اأو  االأب،  كريمي  وبرجلين 

ح�ضاٍن وجوها)255(.
اإذا رفع النعت �ضببه: وكان ال�ضببي مجموعًا جمع تك�ضير جاز في  ج - 
االإفراد  االأمــران:  الفعل الذي يحل محله، وهو  النعت ما يجوز في 
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اأو مطابقة ال�ضببي، نحو: هوؤالء رجال كريم اآباوؤهم، وهوؤالء رجال 
اأو جمع  �ضالمًا،  فاإن كان مجموعًا جمع مذكر  اأباوؤهم)256(.  كرام 
هوؤالء  نحو:  جمعه،  وعــدم  النعت  اإفــراد  فاالأف�ضح  �ضالمًا،  موؤنٍث 

زمالء كريم والدوهم، وهوؤالء زميالت كريمة والدتهن)257(.
الم�شدر الواقع نعتاً:

االأ�ضل اأال ينعت بالم�ضدر، وذلك لجموده، لكنهم نعتوا به كثيرًا)258( 
كما ينعت بالم�ضتقات)259(، فيقال: رجل ف�ضل، ورجل عدل، كما يقال: 

رجل فا�ضل، ورجل عادل، وذلك على �ضربـين:
اأحدهما: مفرد، نحو: عدل، و�ضوم، وزور، ور�ضى. وللنحويين في 

توجيهه اأقوال ثالثة: 
القول الأول: وهو مذهب الكوفيين، اأن الم�ضدر و�ضع مو�ضع ا�ضم 
الفاعل، ات�ضاعا، فـ )عدل( بمعنى )عادل( و)�ضوم( بمعنى )�ضائم(، 
ا�ضم  و�ضعوا  كما  )را�ــص(،  بمعنى  و)ر�ضى(  )زائــر(،  بمعنى  و)زور( 
الفاعل مو�ضع الم�ضدر في قولهم: قم قائمًا، اأي: قيامًا، واقعد قاعدًا، 

اأي: قعودًا. 
الم�ضاف،  حذف  على  اأنه  الب�ضريين:  مذهب  وهو  الثاني:  القول 

واالأ�ضل ذو عدل، وذو �ضوم، وذو زور ، وذو ر�ضى)260(.
القول الثالث: اأنه على المبالغة وال تاأويل فيه، وذلك بجعل العين 

نف�ص المعنى، مبالغة وادعاء)261(.
ال�شرب الثاني: م�ضاف، كقولهم: مررت برجل ح�ضبك من رجل، 
وبرجل �ضرعك من رجل، وبرجل هدك من رجل، وبرجل كفيك من رجل، 
وبرجل همك من رجل، وبنحوك من رجل)262(. فهذه كلها على معنى 
واحد فـ )ح�ضبك( م�ضدر مو�ضع )مح�ضب(، يقال: اأح�ضبني ال�ضيء، اأي: 
كفاني و)همك( و)�ضرعك( و)هدك( في معنى ذلك، فقولهم: )همك 



ما الزم اإلفراد في النحو العربي )دراسة إحصائية حتليلية(

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

220

جـــــذور

من رجل( بمعنى )ح�ضبك(، وهو الهمة واحدة الهمم، اأي: هو من يهمك 
اإذا  االأمر،  في  �ضرعت  من  )ح�ضبك(  بمعنى  )�ضرعك(  وكذلك  طلبه، 
خ�ضت فيه، اأي: هو في االأمر الذي ت�ضرع فيه وتطلبه. واأما )هدك( فهو 
اأثني عليه  اإذ  فاعله:  ي�ضم  لم  ما  ُيَهدُّ على  يقال فالن  القوة،  في معنى 
بالجلد والقوة. واأما )نحوك( فهو من نحوت، اأي: ق�ضدت، اأي: هو ممن 
ُيق�ضد وُيطلب)263(. فهذه وما قبلها من الم�ضادر المفردة جارية على 
ما قبلها مجرى ال�ضفة، واالأ�ضل اأنها م�ضادر ال تثنى وال تجمع وال توؤنث 
واإن جرت على مثنى اأو مجموع اأو موؤنث فتقول: هذا رجل عدل، وراأيت 
عدل،  رجالن  وهــذان  عدل،  وبامراأة  عدل،  برجل  ومــررت  رجاًلعداًل، 
وراأيت رجلين عداًل، ومررت برجلين عدل. وتقول: هذا رجل ح�ضبك من 
رجل، وهدك من رجل، وهذان رجالن ح�ضبك بهما من رجلين، وهوؤالء 
رجال ح�ضبك من رجال. فيكون موحدًا على كل حال، الأن الم�ضدر موحد، 
ال يثنى وال يجمع، الأنه جن�ص يدل بلفظه على القليل والكثير فا�ضتغني عن 
تثنيته وجمعه اإال اأن يكثر الو�ضف بالم�ضدر، في�ضير من حيز ال�ضفات 

لغلبة الو�ضف به، في�ضوغ حينئذ تثنيته وجمعه)264(، كقوله: 
وبايعت في خاء ولم يكن         �شهود على ليلى عدول مقانع)265(

وعلل  مطلقًا،  نعتًا  الواقع  الم�ضدر  وجمع  تاأنيث  جني  ابن  وجــوز 
اإذا جاز تاأنيث الم�ضدر، وهو على م�ضدريته غير مو�ضوف  لذلك باأنه 
به لم يكن تاأنيثه وجمعه قبيحًا وال م�ضتكرها حينما يقع و�ضفًا، اإذ العادة 
ابن جني:  يقول  والجمع،  والمفرد  والموؤنث،  المذكر  بين  فيه  يفرق  اأن 
)واإذا جاز تاأنيث الم�ضدر وهو على م�ضدريته غير مو�ضوف به لم يكن 
واأ�ضيافا  وخ�ضمه،  �ضيفه  اأعني:  م�ضتكرها،  وال  قبيحًا  وجمعه  تاأنيثه 
وخ�ضوما، واإن كان التذكير واالإفراد اأقوى في اللغة، واأعلى في ال�ضنعة، 
قال تعالى: {وهل اأتاك نباأ الخ�شم اإذ ت�شوروا المحراب})266(. واإنما 
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اأردت  بالم�ضدر  و�ضفت  لما  اأنك  قبل  من  اأقوى  واالإفــراد  التذكير  كان 
بترك  ذلــك  توؤكد  اأن  وكماله  المعنى  تمام  من  فكان  بذلك،  المبالغة 
اإذا  اأنك  ترى  اأال  اأحواله،  اأول  في  للم�ضدر  يجب  كما  والجمع،  التاأنيث 
اأنثت وجمعت �ضلكت به مذهب ال�ضفة الحقيقية التي ال معنى للمبالغة 
يكون  ذلك  فكان  ومكرمات،  و�ضاربات،  ومنطلقة،  قائمة،  نحو:  فيها، 
نق�ضا للغر�ص، اأو كالنق�ص له فلذلك قل حتى وقع االعتذار لما جاء منه 

موؤنثا اأو مجموعًا)267(.
)ُكلللللللّل(:

)ُكّل( ا�ضم مو�ضوع ال�ضتغراق اأفراد المنكر، نحو:  {كل نف�س ذائقة 
القيامة  يوم  اآتيه  {وكلهم  نحو:  المجموع،  والمعرف  الموت})268(، 

فرداً})269(، واأجزاء المفرد المعرف، نحو: كل زيد ح�ضن)270(. 
ولفظ )كل( ل�ضم اأجزاء ال�ضيء، وهو على �ضربين: 

معنى  ويفيد  به  المخت�ضة  واأحواله  ال�ضيء  لذات  ال�ضام  اأحدهما: 
التمام، نحو قوله تعالى: {ول تب�شطها كل الب�شط})271(، اأي: ب�ضطًا 

تامًا.
والثاني: ال�ضام للذوات، وذلك ي�ضاف تارة اإلى جمع معرف باالألف 
نحو: {ف�شجد  ذلك،  �ضمير  اإلى  وتارة  القوم،  كل  قولك:  نحو  والــالم، 
نحو: {وكل  نكرة مفردة،  اإلى  وتارة  اأجمعون})272(،  كلهم  المائكة 
اإن�شان األزمناه طائره في عنقه})273(، وربما عري عن االإ�ضافة، ويقدر 
ذلك فيه، نحو: {وكل في فلك ي�شبحون})274(، وقد ي�ضتعمل )كل( في 
ال�ضوق فا�ضتريت كل �ضيء،  القرينة، كما تقول: دخلت  الخ�ضو�ص عند 
ومن ذلك قوله تعالى: {يا اأيها النا�س علمنا منطق الطير واأوتينا من 
اأبو حيان: »ظاهره العموم، والمراد الخ�ضو�ص،  كل �شيء})275(. قال 
اأي: من كل �ضيء ي�ضلح لنا ونتمناه، واأريد به كثرة ما اأوتي، فكاأنه م�ضتغرق 
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التكثير والمبالغة دون االإحاطة  االأ�ضياء«)276(. وقد يفيد )كل(  لجميع 
التعميم، كقوله تعالى: {وجاءهم الموج من كل مكان})277(،  وكمال 
جاء  وقد  الر�شل})278(،  اأنباء  من  عليك  نق�س  {وكًا  تعالى:  وقوله 
مو�ضوع  االأثير)267(:  ابن  قال  �ضد)280(.  وهو  )بع�ص(،  بمعنى  )كل( 
)كل( االإحاطة بالجميع وقد ت�ضتعمل في معنى البع�ص، وعليه حمل قول 
عثمان، ر�ضي اهلل عنه، حين دخل عليه، فقيل له: اأباأمرك هذا؟ فقال: 

كل ذاك، اأي: بع�ضه عن اأمري وبع�ضه بغير اأمري ومنه قول الراجز: 
قالت له وقولها مرعا     اإن ال�شواء خيره الطري      وكل ذلك يفعل الو�شي
اأي: قد يفعل وقد ال يفعل)281(. ولفظ )كل( يلزم االإفراد والتذكير، 
فال يثنى وال يجمع، وذلك الأن �ضرط التثنية والجمع الفائدة، وال فائدة 
في جمع )كل(، يقول ابن ه�ضام: ) واعلم اأن لفظ )كل( حكمه االإفراد 
يثنى  فيما  اأي   - فيه  يكون  )اأن  ي�ص:  ال�ضيخ  ويقول  والتذكير()282(، 
ويجمع - فائدة، فال يثنى )كل( وال يجمع لعدم الفائدة فيهما()283(. 
اأو مجموعة و)كل(  اأنها لم ترد في كالم العرب مثناة  اإلى ذلك  اأ�ضف 
�ضاأنها �ضاأن كل لفظ مفرد ومعناه جمع، فهي كـ )جميع(، فيحمل على 
اأم مقطوعة  اأكانت م�ضافة  باالإفراد وعلى معناها بالجمع �ضواء  لفظها 

عن االإ�ضافة.
منهم  واحــد  كل  اأي  عاقل«،  القوم  كل   : )»كقولك  جني:  ابن  قال 
على انفراده عاقل، هذا هو الظاهر وهو طريق الحمل على اللفظ، قال 
تعالى: {وكلهم اآتيه يوم القيامة فرداً})284(، فاأما قوله تعالى: {وكٌل 
اأتوه داخرين})285(، {وكل له قانتون})286(، فمحمول على المعنى 
دون اللفظ وكاأنه اإنما حمل عليه هنا، الأن )كال( فيه غير م�ضافة، فلما 
لم ت�ضف اإلى جماعة عو�ص من ذلك ذكر الجماعة في الخبر()287(. 
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وذهب ابن مالك واأبو حيان وابن ه�ضام اإلى اأن مراعاة معنى )كل( اإنما 
تكون بح�ضب ما ت�ضاف اإليه، واإليك تف�ضيل ذلك: 

)اأ ( كل م�شافة اإلى النكرة:
قال ابن مالك: )اإذا اأخبر عن )كل( م�ضافًا اإلى نكرة تعين اعتبار 
المعنى، نحو {كل نف�س ذائقة الموت}، وكل رجلين قائمان، وكل رجال 
قائمون()288(. وقال اأبو حيان: )واأعاد ال�ضمير في {م�شربهم})289( 
على معنى )كل(، ال على لفظها، وال يجوز اأن يعود على لفظها فيقال: 
اأ�ضيفت  قــد  )كــل(  الأن  الزمـــة،  هنا  المعنى  مــراعــاة  الأن  )م�ضربه(، 
ما  فتطابق  المعنى،  مراعاة  وجب  نكرة  على  اأ�ضيفت  ومتى  نكرة،  اإلى 
اأنا�س  تعالى: {يوم ندعو كل  اإليه في عود �ضمير وغيره، قال  اأ�ضيفت 

باإمامهم})290(()291(. 
وفي  )توفى(  وفي  )نف�ضها(  وفي  )تجادل(  في  )ال�ضمير  وقــال: 
وقال  لذكر،  اللفظ  روعي  ولو  )كــل(،  معنى  على  حماًل  )عملت()292( 

ال�ضاعر:
جادت عليه كل عين ثرٍة         فتركن كل حديقة كالدرهم)293(

فاأنث على المعنى )294(.  وقال ابن ه�ضام: )فاإن كانت م�ضافة اإلى 
منكر وجب مراعاة معناها، فلذلك جاء ال�ضمير مفردًا مذكرًا في نحو 
قوله تعالى: {وكل �شيء فعلوه في الزبر})295( ومفردًا موؤنثًا في قوله 
قوله  في  مذكرًا  ومجموعًا  رهينة})296(  ك�ضبت  بما  نف�ص  تعالى: {كل 

تعالى: {كل حزب بما لديهم فرحون})297(()298(.
)ب ( )كل( الم�شافة اإلى المعرفة: 

ذهب ابن مالك واأبو حيان اإلى اأن )كال( اإذا اأ�ضيفت اإلى معرفة جاز 
مراعاة لفظها ومراعاة معناها، نحو: كلهم قائم، اأو قائمون. وقد اجتمعا 
في قوله تعالى: {اإن كل من في ال�شماوات والأر�س اإل اآتي الرحمن عبدا 



ما الزم اإلفراد في النحو العربي )دراسة إحصائية حتليلية(

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

224

جـــــذور

لقد اأح�شاهم وعدهم عدا وكلهم اآتيه يوم القيامة فرداً})299(. قال ابن 
مالك: )واإذا اأخبر عن )كل( م�ضافا اإلى معرفة جاز اعتبار لفظها فيفرد 
الخبر ويذكر، كقوله تعالى: {اإن كل من في ال�شماوات والأر�س اإل اآتي 
الرحمن عبدا} واعتبار معناها، فيجاء به على وفق الم�ضاف اإليه، نحو: 
{وكل اأتوه داخرين})300(، الأن المعنى: {وكلهم اأتوه داخرين})301(. 
وقال اأبو حيان: )المنقول في اأنه يجوز اأن يعود على ال�ضمير لفظ )كل(، 
فتقول: كلكم ذاهب، ويجوز اأن يعود جمعا مراعاة للمعنى، فتقول: كلكم 
ونقل من  �ضماع  اإلى  بالجمع  ذاهبون«  »كلكم  اإثبات  في  ويحتاج  ذاهبون، 
للفظ )كل(. االإفراد مراعاة  وابن ه�ضام  ال�ضهلي  واأوجب  العرب«)302(. 
قال ال�ضهيلي: )فاإن اأ�ضفته اإلى جملة معرفة كقولك: »كل اإخوتك ذاهب« 
كان خبره بلفظ االإفراد، تنبيها على اأن اأ�ضله اأن ي�ضاف اإلى نكرة()303(. 
قال ابن ه�ضام: )وال�ضواب اأن ال�ضمير ال يعود اإليها من خبرها اإال مفردًا 
مذكرًا على لفظها، نحو: {وكلهم اآتيه يوم القيامة فردا})304(، وقوله 
كلكم  عللبللادي  »يللا  وال�ضالم:  ال�ضالة  عليه  نبيه  عن  يحكيه  فيما  تعالى 
النا�س  »كل  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  وقوله  اأطعمته«)305(،  من  اإل  جائع 
يغدو فبائع نف�شه فمعتقها اأو موبقها«)306( و»كلكم راع وكلكم م�شوؤول 
ال�شمع  تعالى: {اإن  عن رعيته«، و»كلنا لك عبد«)307(، ومن ذلك قوله 
روعي  وما  م�شوؤول})308()309(.  عنه  كان  اأولئك  كل  والفوؤاد  والب�شر 
كان حًا  الطعام  تعالى: {كل  قوله  معرفة  اإلى  م�ضافة  )كل(  لفظ  فيه 
لبني اإ�شرائيل اإل ما رحم اإ�شرائيل على نف�شه})310(، وقوله تعالى: {كل 
ذلك كان �شيئه عند ربك مكروها})311(. واالأولى هو ما ذهب اإليه تقي 
الدين ال�ضبكي من اأن )كال( اإذا اأ�ضيفت اإلى معرفة مفرد كانت ال�ضتغراق 
اأجزائه ويلزم منه المجموع، واإن كانت المعرفة الم�ضاف اإليها جمعًا احتمل 
فرد  كل  يراد  واأن  درهم«،  بينكم  »كلكم  قولنا:  في  كما  المجموع  يراد  اأن 
كقوله عليه ال�ضالم: »كلكم راع« ولذلك ف�ضله بعد ذلك فقال: ال�ضلطان 
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راع، والرجل راع، والمراأة راعية، واالحتمال الثاني اأكثر فيحمل عليه عند 
االإمكان، وال يعدل اإلى االأول اإال بقرينة)312(، وعلى هذا يمكن القول باأن 
اإفراد )اآتيه( في قوله تعالى: {وكلهم اآتيه يوم القيامة فردا} لالإ�ضارة 
اإلى اأنهم واإن اأتوه جميعا فكل واحد منهم منفرد عن كل فريق من �ضاحب 
اأو قريب اأو رفيق بل هو وحده منفرد، فكاأنما اأتاه وحده، واإن اأتاه مع غيره 
النقطاع تبعته للغير وانفراده ب�ضاأن نف�ضه، وكذلك قوله تعالى: {كل من 

عليها فان})313(، اإنما اأفرد الخبر الأنهم لم يجتمعوا في الفناء)314(.

)ج( )كل( المقطوعة عن الإ�شافة:
اإن قطعت )كل( عن االإ�ضافة فاالآراء ثالثة: 

تعالى:  قــال  نحو:  اللفظ،  مراعاة  يجوز  اأنــه  اإلــى  حيان  اأبــو  ذهــب   -  1
اأخللذنللا  {فكًا  تعالى:  وقوله  �شاكلته})315(،  على  يعمل  كللل   }
كانوا  {وكللل  تعالى:  قوله  نحو  المعنى،  ومراعاة  بذنبه})316(، 
اإذا حذف  لفظ )كل(  اأبو حيان: )ومراعاة  قال  ظالمين})317(، 

ما اأ�ضيف اإليها ومعناه جائزة()318(.
ا�ضم  الأنها  يكون خبرها جمعًا،  اأن   - ال�ضهيلي - رحمه اهلل  اأوجب   -  2
في  {كل  �ضبحانه:  قوله  لذلك  وال�ضاهد  الجمع)319(،  معنى  في 
فلك ي�شبحون})320(، و{كل اإلينا راجعون})321(، و{وكل كانوا 
اأن هناك  ال�ضهيلي ما قد يعتر�ص به عليه  واأورد  ظالمين})322(. 
مو�ضعين في القراآن الكريم اأفرد فيهما الخبرعن )كل(، وهي غير 
على  يعمل  كل  {قل  تعالى:  قوله  وهما:  بعدها  �ضيء  اإلى  م�ضافة 
)يعملون(  يقل  ولم  الر�شل})324(،  كللذب  {كل  �شاكلته})323(، 
االآيتين  هاتين  )في  بــاأن  االعترا�ص  هذا  عن  واأجــاب  و)كــذبــوا(. 
اأما قوله  اللفظ دون غيره،  المعنى بهذا  تقت�ضي تخ�ضي�ص  قرينة 
فريقين  ذكــر  قبلها  فــالأن  �شاكلته}،  على  يعمل  كللل  {قللل  تعالى: 
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مختلفين، وذكر موؤمنين وظالمين، فلو قال: كل يعملون، وجمعهم في 
اأدل على  االإفراد  االإخبار عنهم لبطل معنى االختالف، فكان لفظة 
تعالى:  قوله  واأما  �ضاكلته.  على  يعمل  فريق  كل  يقول:  كاأنه  المعنى، 
بذكر  ذكرهم  وختم  واأمما  قرونا  ذكر  فالأنه  الر�شل}  كللذب  {كل 
قوم تبع، فلو قال: {كل كذبوا} و)كل( اإذا اأفردت اإنما تعتمد على 
اأقرب المذكورين اإليها، فكان يذهب الوهم اإلى اأن االإخبار عن قوم 
تبع خا�ضة باأنهم كذبوا الر�ضل، فلما قال: {كل كذب} علم اأنه كل 
فريق منهم كذب، الأن اإفراد الخبر عن )كل( حيث وقع اإنما يدل على 
هذا المعنى، ومثله قوله تعالى: {كل اآمن باهلل})325(()326(. وما 
ذهب اإليه ال�ضهيلي من اأن )كل( وردت مقطوعة عن االإ�ضافة والخبر 
)كل(  وردت  حيث  لل�ضواب)327(،  مخالف  فقط  اآيتين  في  مفرد 
اآيات كثيرة: منها قوله  اإفراد خبرها في  مقطوعة عن االإ�ضافة مع 
تعالى: {و�شخر ال�شم�س والقمر كل يجري لأجل م�شمى})328(، 
له  كل  مح�شورة  {والطير  فترب�شوا})329(،  مترب�س  كل  {قل 
االإ�ضافة  المقطوعة عن   ) ال�ضمير عن )كل  اأواب})330( كما عاد 
الأمثال})331(، {فكا  له  تعالى: {وكًا �شربنا  قوله  مفردًا في 

اأخذنا بذنبه})332(.
3 - ذهب ابن ه�ضام االأن�ضاري اإلى اأن المقدر يكون مفردا نكرة فيجب االإفراد 
كما لو �ضرح بالمفرد، ويكون جمعا فيجب الجمع، واإن كانت المعرفة لو 
ذكرت لوجب االإفراد، ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما، 
فاالأول نحو: {كل يعمل على �شاكلته})333(، {كل اآمن باهلل})334(، 
{كل قد علم �شاته وت�شببيحه})335(، اإذ التقدير: كل اأحد، والثاني 
الخبر،  في  اجتماعهم  الإرادة  جمع  اإنما  قانتون})336(  له  {كل  نحو: 
ال�ضماوات  اأهل  فيها  ي�ضترك  التي  العامة  العبودية  هو  هنا  القنوت  الأن 
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واالأر�ص، ال يخت�ص بها بع�ضهم عن بع�ص، وال يخت�ص بزمان دون زمان، 
فالقنوت هنا قنوت قهر وذلة، ال قنوت طاعة ومحبة)337(.

ما يفرد من تمييز العدد:
قلنا: اإن اأ�ضماء العدد ال تثنى وال تجمع غير مئة واألف، وذلك الأنه 
يغني عن تثنية ثالثة وجمعها �ضتة وت�ضعة، ولما لم يكن لفظ يغني عن 
تثنية مائة واألف وجمعها ثنيًا وجمعًا)338(. واأما عن اإفراد تمييز العدد 

فيفرد منه ثالثة: 
الأول: تمييز العدد الم�ضاف اإلى )مئة( و)األف(، نحو: مائة رجل، 

واألف رجل. 
الثاني: تمييز العدد المركب، ويعني بالعدد المركب: ما تركب من 
ع�ضرة مع ما دونها اإلى واحد، نحو: اأحد ع�ضر، واثنا ع�ضر، وثالثة ع�ضر. 
اإلى  ع�ضرين  من  وهو  )العقد(،  اأو  المفرد،  العدد  تمييز  الثالث: 

ت�ضعين، ويكون بلفظ واحد للمذكر والموؤنث. واإليك التف�ضيل: 
اأوًل: تمييز العدد الم�ضاف اإلى )مائة( و)األف(: مذهب الجمهور 
اأنه يفرد تمييز العدد الم�ضاف اإلى )مائة( و)األف(، نحو: عندي مائة 
درهم، ومائتا ثوب، وثالثمائة دينار، واألف عبد، واألفا اأمة، وثالثة اآالف 
فر�ص)339(. وقد عللوا االإ�ضافة واالإفراد باأن )مائة( اجتمع فيه ما افترق 
في ع�ضرة وع�ضرين من االإ�ضافة واالإفراد، الأنها م�ضتملة عليهما، فاأخذت 
من الع�ضرة الخف�ص، ومن الع�ضرين االإفراد، واالألف عو�ضا عن ع�ضرة 
عو�ضت  ما  معاملة  االألــف  فعوملت  مخفو�ص  بمفرد  تمييز  وهي  مائة، 
عنه)340(. وقد ت�ضاف المائة اإلى جمع كقراءة حمزة والك�ضائي)341(، 
التنوين لالإ�ضافة. ووجه  �شنين})342( بحذف  تعالى: {ثاثمائة  قال 
الع�ضرة  اأن  كما  للع�ضرات،  تع�ضير  هي  اإذ  بالع�ضرة،  المائة  ت�ضبيه  ذلك 
وقــراأ  المفرد)343(.  مو�ضع  الجمع  و�ضع  من  وقيل:  لــالآحــاد،  تع�ضير 
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الباقون بتنوين )مائٍة( على جعل )�ضنين( بدال اأو عطف بيان ال تمييزًا، 
وقال  ون�ضبه)344(  المائة  تمييز  جمع  وجهين:  من  ال�ضذوذ  يلزم  لئال 
الزجاجي)345(: الأنه لوكان تمييزًا القت�ضى اأنهم اأقل ما لبثوا ت�ضعمائة، 
وت�ضع �ضنين)346(. ووجهه كما قال ابن الحاجب)347(: اأنه فهم من اأن 
من  فـ)رجل(واحد  رجل«  »مائة  كقولك:  مائة،  من  واحد  مميزالمائة 
واأقــل  )ثالثمائة(،  من  واحــد  لكان  تمييزًا  )�ضنين(  كــان  فلو  المائة، 
ت�ضعمائة)348(.  فتكون  ثالث  ثالثمائة  قال:  كاأنه  فكان  ثالثة،  ال�ضنين 
و�ضذَّ تمييز المائة بمفرد من�ضوب)349(، كقول الربيع بن �ضبع الفزاري: 

اإذا عا�س الفتى مائتين عاماً       فقد ذهب اللذاذة والفتاء)350(
ثانياً: تمييز العدد المركب: تمييز هذا النوع من العدد ال يكون اإال 
ع�ضرة  وثالث  رجــاًل،  ع�ضر  ثالثة  عندي  تقول:  من�ضوبا،  منكرا  مفردا 
امراأة، واأربعة ع�ضر كتابًا، واأربع ع�ضرة مذكرة. وقد عللوا االإفراد والتذكير 
هي  التي  النكرة  بالمفرد  يح�ضل  وهو  المعدود،  لبيان حقيقة  ذكر  باأنه 
االأ�ضل)351(. وعللوا الن�ضب بامتناع جعل ثالثة اأ�ضياء كال�ضيء الواحد لو 
قيل: خم�ضة ع�ضر عبدًا مثاًل)352(. واأما قوله تعالى: {وقطعناهم اثنتي 
ع�ضرة(والتمييز  )اثنتي  من  )اأ�ضباطا(بدل  فـ  اأ�شباطا})353(  ع�شرة 
محذوف تقديره: فرقة، ولو كان )اأ�ضباطا( تمييزًا لذكر العددين)254(. 
تمييزا  قلت:  )فاإن  بقوله:  عنه  معتذرا  له  مميزًا  الزمخ�ضري  وقد جعله 
ع�ضرة  اثني  قيل:  وهال  جمعا؟  مجيئه  وجه  فما  مفرد،  الع�ضرة  عدا  ما 
اأ�ضباطًا؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقًا، الأن المراد: وقطناهم اثنتي 
ع�ضرة قبيلة، وكل قبـيلة اأ�ضباط، ال �ضبـط، فو�ضـع اأ�ضـباط مو�ضــع قبيلة، 

ونظـيره:
بين رماحي مالك ونه�شل)355(()356(.

من   - ذكرنا  كما   - وهــو  العقد:  اأو  المفرد،  العدد  تمييز  ثالثاً: 
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اإلى ت�ضعين، نحو: �ضمت ع�ضرين يوما، و�ضافرت ثالثين �ضنة.  ع�ضرين 
ويقدم النيف بحالته، اأي ثبوت التاء في التذكير و�ضقوطها في التاأنيث، 
ثم يذكر العدد معطوفا على النيف، فيقال في المذكر: ثالثة وع�ضرون 
رجاًل، وفي الموؤنث قوله تعالى: {ت�شع وت�شعون نعجة})357(، وتمييز 
واإنما كان مفردا نكرة الأنه  هذا النوع من العدد مفرد منكر من�ضوب، 
ذكر لبيان حقيقة المعدود، وهو يح�ضل بالمفرد النكرة التي هي االأ�ضل. 
ون�ضب لتعذر االإ�ضافة مع النون التي في �ضورة نون الجمع)5837(، ونقل 
اأجاز جمع تمييز ع�ضرين واأخواته)359(. واأجاز  اأنه  بع�ضهم عن الفراء 
ابن مالك في �ضرح الت�ضهيل: عندي ع�ضرون دراهم لع�ضرين رجاًل، عند 

ق�ضد اأن لكل واحد منهم ع�ضرين)360(.
تمييز )كم( ال�شتفهامية:

)كم( كناية عن عدد، ولذلك و�ضعت في كتب النحو عقيب اأبواب 
اأما اال�ضتفهامية  ا�ضتفهامية وخبرية.  اإلى ق�ضمين:  العدد. وهي تنق�ضم 
فهي  الخبرية  واأمــا   ، عــدد؟  اأي   : ومعناها  جوابًا،  ت�ضتدعي  التي  فهي 
مبني،  وكالهما  كثير)361(.  عــدد  ومعناها  جــوابــًا،  ت�ضتدعي  ال  التي 
الهمزة.  وهي  اال�ضتفهام  حرف  معنى  لت�ضمنها  بينت  فاال�ضتفهامية 
كما  واالفتخار،  للمباهاة   ) )ُربَّ الأن   ،) )ُربَّ بـ  ل�ضبهها  بينت  والخبرية 
كثيرًا من  تريد:  ملكت!!  قولك: كم غالم  نحو  وذلك  اأن )كم( كذلك، 
تمييز)362(.  اإلــى  يفتقران  ثم  ومــن  مبهم،  وكالهما  ملكت،  الغلمان  
ولما كانتا مبنيتين لزمتا االإفراد والتذكير، اإذ المبني ال يثنى وال يجمع 
عند  والن�ضب  االإفــراد  الزم  اال�ضتفهامية  )كم(  وتمييز  باتفاق)363(. 
جمهور الب�ضريين)364(، وعللوا االإفراد باأنه لم ي�ضمع اإال كذلك، وقيل: 
فحملت  كذلك،  المائة  اإلى  ع�ضر  اأحد  من  هو  الو�ضط  العدد  مميز  الأن 
التعديل  بع�ضهم على هذا  واعتر�ص  َتَحُكم)365(.  اأعدل فال  الأنه  عليه، 
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يقال:  اأن  والوجه  قال:  تحكم،  اأي�ضا  غيره  دون  الو�ضط  على  حمله  باأن 
)كم( اال�ضتفهامية لما كانت مقدرة بعدد قرن بهمزة اال�ضتفهام اأ�ضبهت 
العدد المركب فاأفرد مميزها ون�ضب كمميزه. واأجاب ال�ضمني عن هذا 
االعترا�ص باأن الحمل على الو�ضط ال تحكم فيه، الأن الو�ضط عدل بين 
الطرفين، وذو حظ من كل منهما)366(. اأما الكوفيون فقد جوزوا مجيئ 
تمييزها جمعا مطلقا، اأي: �ضواء اأريد به االأ�ضناف اأم ال، نحو كم عبيدا 
ال�ضوؤال عن الجماعات،  اإن كان  ملكت؟ وف�ضل بع�ص النحويين، فقال: 
نحو: كم غلمانا لك؟ اإذا اأردت اأ�ضنافا من الغلمان جاز ، واإال فال، وهو 
مذهب االأخف�ص. وقد اأول الب�ضريون ما ا�ضت�ضهد به الكوفيون على جواز 
مجيء تمييز )كم( اال�ضتفهامية جمعًا من�ضوبًا باأن المن�ضوب حال ال 
تمييز، والتمييز محذوف، والتقدير: كم نف�ضا ملكت حالة كونهم عبيدًا 
لك؟)367(. والراجح - في نظري - هو ما ذهب اإليه جمهور الب�ضريين 
اإفراد تمييز )كم( اال�ضتفهامية ون�ضبه، وما ورد من  بلزوم  القول  من 
�ضواهد ظاهرها يوؤيد ما ذهب اإليه الكوفيون من جواز جمعه يحكم عليه 

بالندرة التي ال يقا�ص عليها، وال داعي لتكلف التاأويل.
الخاتملللة:

فقد انتهيت - بعون اهلل وتوفيقه - من درا�ضة »ما الزم االإفراد في 
النحو العربي« واأهم النتائج التي تو�ضل اإليها البحث ما يلي: 

1 - اأيدت الدرا�ضة ما اأثبته بع�ص الباحثين من اأن ال�ضهيلي قد جانب 
ال�ضواب في قوله باأن »كل« وردت مقطوعة عن االإ�ضافة في اآيتين 
اثنتين فقط من كتاب اهلل تعالى ؛ حيث وردت هكذا في اآيات كثيرة.
2 - نفت الدرا�ضة ما زعمه اأحد المحدثين من اأن هناك تناق�ضا وقع 
فيه ال�ضبان وذلك في المو�ضعين اللذين تعر�ص فيهما للحديث عن 

ال�ضمير المجرور بــ »رب«.
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اأن  العامل  الم�ضدر  اإفــراد  ق�ضية  درا�ضة  خالل  من  لي  تبين   -  3
من  اأتى  ما  على  الحكم  في  الجمهور  تبع  االرت�ضاف  في  حيان  اأبا 
الم�ضادر عامال وهو مجموع بال�ضذوذ، وخالفهم في تذكرة النحاة، 
حيث ن�ص على جواز اإعماله مجموعا ، وعلل ذلك بوروده في كالم 
العرب نثرًا ونظمًا، فلعله تبع في التذكرة - اأواًل - القائلين بجواز 

اإعماله مجموعًا، ثم رجع عنه في االرت�ضاف اإلى مذهب الجمهور. 

الهوامللللل�س

)1( هو: يعقوب بن ا�ضحاق، اأبو يو�ضف بن ال�ضكيت، كان عالمًا بنحو الكوفيين، وعلم القراآن 
واللغة وال�ضعر، وله ت�ضانيف كثيرة في النحو ومعاني ال�ضعر زاد فيها على من تقدمه 
�ص234  واللغة(  النحو  اأئمة  تراجم  في  )البلغة  في  ترجمته  تنظر  244هـ،  �ضنة  توفي 
محمد  تحقيق  817هـ،  �ضنة  ى  المتوفَّ الفيروزاأبادي  يعقوب  بن  محمد  لمجدالدين 
الم�ضري، من�ضورات مركز المخطوطات والتراث. ط اأولى �ضنة 1407هـ، وبغية الوعاة 
 - اإبراهيم  الف�ضل  اأبو  محمد  تحقيق:   ،349/2 لل�ضيوطي  والنحاة  اللغوين  طبقات  في 

المكتبة الع�ضرية - �ضيدا - بيروت.
)2( ينظر الل�ضان مادة )ف.ر.د(.

)3( هو: اأبو القا�ضم الح�ضين بن محمد بن المف�ضل، الراغب االأ�ضفهاني، ولد في اأ�ضفهان 
واإليها ين�ضب، �ضاحب معجم مفردات األفاظ القران الكريم، توفي ببغداد �ضنة 503هـ 

)االأعالم للزركلي 252/2(.
)4( من االآية 89 من �ضورة االأنبياء.

)5( من االآية 49 من �ضورة الذاريات .
420هـ الأبي القا�ضم الح�ضين بن محمد بن  األفاظ مفردات القراآن الكريم �ص  )6( معجم 
�ضواهد  وخرج  و�ضححه  �ضبطه  المفرو�ص  االأ�ضفهاني،  بالراغب  المعروف  المف�ضل، 
اإبراهيم �ضم�ص الدين، من�ضورات محمد على بي�ضون - دار الكتب العلمية - بيروت - 

لبنان. ط اأولى �ضنة 1418هـ.
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)7( اأ�ضا�ص البالغة للزمخ�ضري تحقيق اأ/ عبدالرحيم محمود �ص 377. دار ابن خلدون.
المتولي  د/  تحقيق   84  ،83 �ص  الفاكهي  عبداهلل  لالأمام  الحدود  كتاب  �ضرح  ينظر   )8(

رم�ضان اأحمد الدميري 1408هـ/ 1988م، دار الت�ضامن للطباعة.
اأم  ال�ضيء مرفوعًا  اأكان ذلك  �ضواء  اإليه،  اآخر  بان�ضمام �ضيء  اإال  يتم معناه  )9( هو: ما ال 

من�ضوبًا اأم مجرورًا. )الت�ضريح 187/2(.
)10( الجملة الكبرى هي : اال�ضمية التي خبرها جملة، نحو: زيد قام اأبوه، وزيد اأبوه قائم، 
تكون  وقد  المثالين،  في  بها  المخبر  كالجملة  المبتداأ  على  المبنية  هي:  وال�ضغرى 
الجملة �ضغرى وكبرى باعتبارين، نحو: زيد اأبوه غالمه منطلق، فمجموع هذا الكالم 
جملة كبرى ال غير، و»غالمه منطلق« �ضغرى ال غير الأنها خبر و»اأبوه غالمه منطلق« 
كبرى باعتبار غالمه منطلق، و�ضغرى باعتبار جملة الكالم. )ينظر مغني البيب عن 
كتب االأعاريب البن ه�ضام االأن�ضاري( 437/2، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، 

المكتبة الع�ضرية - �ضيدا - بيروت 1411هـ /1991م.
)11( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 108/1، وحا�ضية ال�ضبان .

)12( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 191/1.
)13( الهمع 42/1.

)14( النحو الوافي 79/1 ، 128.
)15( الهمع 42/1، وال�ضبان 76/1.

)16( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 108/1 وال�ضبان 76/1.
)17( ينظر المقت�ضب 11/4، 39.

)18( الب�ضيط البن اأبي الربيع 245/1، والهمع 42/1.
)19( الهمع 42/1.

)20( الب�ضيط البن اأبي الربيع 246/1، والت�ضريح 67/1، والنحو الوافي 129/1.
)21( ارت�ضاف ال�ضرب 254/1.

)22( الهمع 42/1.
)23( ارت�ضاف ال�ضرب 253/1 وال�ضبان 76/1.

)24( الب�ضيط 246/1، والت�ضريح 76/1. 
)25( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 109/1، وال�ضبان 76/1.

)26( ارت�ضاف ال�ضرب 252/1، والهمع 43/1، و�ضرح الت�ضهيل 407/4.
)27( الت�ضريح 124/2.
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)28( ارت�ضاف ال�ضرب 253/1، والهمع 43/1.
)29( �ضرح الت�ضهيل 504/4.

)30( الهمع 43/1، وحا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 107/1.
)31( ال�ضبان 77/1، وحا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 107/1.

)32( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 10/1، و�ضرح االأ�ضتموني 141/1، 147.
واالأ�ضول   63/3  ،50/2 والمقت�ضب   228/4  ،415/2 ل�ضيبويه  كتاب  في  )َمْن(  تـنظر   )33(

342/3، والت�ضريح 133/1،  و�ضرح االأ�ضموني 151/1.

)34( قطر الندى بحا�ضية الفاكهي 209/1، والت�ضريح 133/1.
)35( من االآية 5 �ضورة االأحقاف.

 ،133/1 والت�ضريح   ،168 �ضـ  االأحنف  بن  العبا�ص  ديوان  في  وهو  الطويل  من  البيت   )36(
واأو�ضح الم�ضالك 69/1، و�ضرح االأ�ضموني 151/1.

)37( البيت في ديوان امرئ القي�ص �ضـ 27، والكتاب 39/3، واأو�ضح الم�ضالك 148/1، و�ضرح 
االأ�ضموني 151/1.

)38( الت�ضريح 133/1، 134.
)39( من االآية 17 �ضورة النحل.

)40( من االآية 45 من �ضورة النور.

)41( من االآية 45 من �ضورة النور.
)42( ينظر �ضرح الت�ضهيل البن مالك 212/1، وقطر الندى بحا�ضية الفاكهي 209/1، و�ضرح 

االأ�ضموني 152/1.
)43( من االآية 40 �ضورة يون�ص.

)44( من االآية 31 �ضور االأحزاب.
)45( �ضرح الكافية في النحو للر�ضى 55/2.

)46( من االآية 42 من �ضورة يون�ص.
)47( من االآية 82 من �ضورة االأنبياء.

)48( البيت في ديوان امرئ القي�ص �ضـ 8.
)49( ينظر االأ�ضول في النحو البن �ضراج 342/2، و�ضرح الت�ضهيل البن مالك 213/1، 214.

)50( �ضرح الت�ضهيل البن مالك.
)51( من االآية 31 من �ضورة االأحزاب.

)52( ال�ضبعة في القراءات البن مجاهد �ص 521. 
)53( حجة القراءات الأبي زرعة �ص 576.
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)54( ينظر �ضح الت�ضهيل البن مالك 213/1، وارت�ضاف ال�ضرب 540/1.
)55( االآية 11 من �ضورة الطالق.

منه:  وال�ضاهد  ويجبن.  ي�ضعف  و)يكع(:  الخفيف،  من  وهو  لقائله،  اأهتد  لم  البيت   )56(
)ممن يكع اأو ي�ضتكينون(، حيث راعى لفظ )َمْن( اأواًل، ثم راعى المعنى ثانيًا. ينظر 

البيت في �ضرح الت�ضهيل البن مالك 214/1.
)57( ينظر الكتاب 105/2، 69/3، واالأزهرية �ضـ 76، والجنى الداني �ضـ 336.

  من االآية 96 من �ضورة النحل.
)58( االآية االأولى من �ضورة الجمعة.

)59( من االآية 45 من �ضورة ال عمران.
)60( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 145/3، وحا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 209/1.

)61( من االآية 3 من �ضورة الن�ضاء.
)62( من االآية 5 من �ضورة ال�ضم�ص.

)63( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 145/3.
)64( قطر الندى �ضرح الفاكهي 210/1، 211، والنحو الوافي 351/1.

)65( ينظر �ضرح الت�ضهيل البن مالك 199/1، والت�ضريح 137/1، واالأ�ضموني 157/1.
)66( البيت لحاتم الطائي وهو من الوافر ورد في ديوان حاتم �ضـ 276، والت�ضريح 147/1، 

واأو�ضح الم�ضالك 175/1.
 )67( البيت من الوافر وهو في االإن�ضاف �ضـ 384، والت�ضريح 137/1، وخزانة االأدب 35، 

36/6، والهمع 84/1.

)68( �ضرح االأ�ضموني 158/1.
)69( قطر الندى ب�ضرح الفاكهي 215/1، والت�ضريح 137/1.

)70( البيت من الطويل وهو في �ضرح المف�ضل 148/3، والت�ضريح 63/1، والهمع 84/1.
)71( القطر ب�ضرح الفاكهي 215/1، والنحو الوافي 357/1، 358.

المارك�ضي  البربري  يوماريلي  بن  عي�ضى  بن  يللبخت  بن  عبدالعزيز  بن  هي�ضى  هو   )72(
اليرزدكتني، اأبو مو�ضى الجزولي، كان اإمامًا في العربية، له �ضرح الأ�ضول ابن �ضراج، 

توفي �ضنة 607هـ )البغية 236/2(.
)73( هو �ضعيد بن مبارك بن علي بن عبداهلل، االإمام نا�ضح الدين بن الدهان النحوي، كان 
اإمامًا في اللغة العربية، �ضنف �ضرح االإي�ضاح في 40 مجلدًا، و�ضرح اللمع البن جني في 

عدة مجلدات، والف�ضول في النحو، واالأ�ضداد، توفي �ضنة 569هـ ) البقية 578/1(.
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)74( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 41/2، 42 و�ضرح االأ�ضموني 158/1.
)75( هو: على بن محمد الهروي، اأبو الح�ضن النحوي، اللغوي، كان مقيما في م�ضر وهو والد 
اأبي �ضهل محمد بن علي الهروي ، توفي �ضنة 415هـ من ت�ضانيفه: كتاب االأزهية �ضرح 

فيه العوامل والحروف ، وكتاب الذواخر في النحو )هدية العارفين 666/1(.
)76( االأزهية �ضـ 295.

)77( راجع هذه ال�ضروط مف�ضلة في �ضرح االأ�ضموني 160/1، والنحو الوافي 359/1.
)78( الكتاب ل�ضيبويه 416/2، و�ضرح الت�ضهيل البن مالك 196/1.

)79( من االآية 30 من �ضورة النحل.
)80( البيت في ديوان االأع�ضى �ضـ 77، وهو من الكامل ورد في �ضرح �ضذور الذهب  �ضـ189، 

وقطر الندى ب�ضرح الفاكهي 216/1، والخزانة 259/4. 
)81( الكتاب 416/2، و�ضرح االأ�ضموني 160/1.

)82( �ضرح االأ�ضموني 159/1.
)83( من االآية 219 من �ضورة البقرة.

)84( ال�ضبعة البن مجاهد �ضـ 182.
)85( من االآية 30 من �ضورة النحل. 

)86( البيت في ديوان يزيد بن مفرغ �ضـ 170، واالإن�ضاف 717/2، و�ضرح المف�ضل 79/4، 
الهمع 84/1.

)87( ينظر هذا الخالف بالتف�ضيل في االإن�ضاف 717/2-722، والت�ضريح 139/1.
)88( �ضرح االأ�ضموني 106/1، والنحو الوافي 359/1.

النحو  في  الكافية  و�ضرح   ،40/3 ال�ضجري  ابن  واأمالي   ،298/2  ،69/3 الكتاب  ينظر   )89(
للر�ضي 56/2.

)90( هو : اأحمد بن يحيى بن ي�ضار ال�ضيباني، االإمام اأبو العبا�ص ثعلب، اإمام الكوفيين في 
النحو واللغة توفي �ضنة 290هـ )البغية 396/1(.

)91( ينظر الت�ضريح 135/1، و�ضرح االأ�ضموني 165/1.
)92( من االآية 69 من �ضورة مريم.

)93( البيت من المتقارب، ورد في االإن�ضاف 715/2، والت�ضريح 135/1، واأو�ضح الم�ضالك 
150/1، والهمع 84/1.

)94( االإن�ضاف 715/2، والت�ضريح 135/1.
)95( �ضرح االأ�ضموني 166/1.

)96( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 41/2، �ضرح االأ�ضموني 166/1.
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)97( هو: محمد بن اأحمد بن اإبراهيم بن كي�ضان النحوي، اإمام في اللغة العربية والنحو ، 
من ت�ضانيفه: المهذب في النحو، معاني القراآن ، الالمات وغيرها توفي �ضنة 299هـ 

) البغية 19/1(.
)98( �ضرح االأ�ضموني 166/1.
)99( حا�ضية ال�ضبان 166/1.

اأبو محمد القا�ضم، علم الدين اللورقي بن اأحمد، اأخذ النحو عن ابن �ضريك،  )100( هو: 
توفي  المف�ضل،  و�ضرح  الجزولي،  مقدمة  �ضرح  موؤلفاته:  من  وغيرهما،  نوح  وابن 

616هـ ) ن�ضاأة النحو �ضـ 155( .

)101( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 41/2.
واوًا محذوفة  اآخرها  الأن في  المعتلة،  ال�ضتة  باالأ�ضماء  يعي�ص  كابن  بع�ضهم  ي�ضميها   )102(

تخفيفا اإال ذو فلي�ص فيها حذف)النحو الوافي 108/1(.
)103(  هو يو�ضف بن عبداهلل الزجاجي - ب�ضم الزاي وتخفيف الجيم - اأبو القا�ضم، علم من 
اأعالم اللغة والنحو، �ضكن ا�ضترابا ذو جرجان، واأ�ضله من بني همدان، �ضنف: �ضرح 

الف�ضيح، وعمدة الكاتب، وا�ضتقاق االأ�ضماء، توفي �ضنة 415هـ )البغية 358/2(.
)104( هو: محمد بن الم�ضتنير، اأبو على النحوي، المعروف بقطرب، الزم �ضيبويه، وكان يولج 
اإليه، فاإذا راآه على بابه فقال له اأنت قطرب ليل، فلقب به، من م�ضنفاته: المثلث، 

النوادر، اإعراب القراآن وغيرها، توفي �ضنة 206هـ )معجم االأدباء 53/19، 54(.
)105( هو: اإبراهيم بن �ضفيان بن �ضليمان، بن اأبي بكر، بن عبد الرحمن بي زياد بن اأبيه ، 
اأبو اإ�ضحاق الزيادي، كان نحويا لغويا راوية، قراأ على �ضيبويه كتابه ، ولم يتمه �ضنف: 
 ،414/1 )البغية  249هـ  عام  توفي   ، �ضيبويه  نكت  �ضرح   ، االأمثال  وال�ضكل:  النقط 

ومعجم االأدباء 158/1، 161(.
)106( من االآية 23 من �ضورة الق�ض�ص.

)107( من االآية 8 من �ضورة يو�ضف.
)108( من االآية 81 من �ضورة يو�ضف.

)109( �ضرح الت�ضهيل 43/1.
)110( �ضرح المف�ضل 51/1.
)111( �ضرح المف�ضل 52/1.
)112( �ضرح الت�ضهيل 43/1.

)113( حا�ضية ي�ص على الت�ضريح 61/1.
)114( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 26/1.
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)115( �ضرح االأ�ضموني 72/1.
)116( البيت في ديوان جرير �ضـ 778، وهو من الوافر. ينظر البيت في االإن�ضاف 422/2. 
و�ضرح المف�ضل 54/1، والبيت مروي هكذا في االإن�ضاف و�ضرح المف�ضل، وروايته 
في ديوان جرير : كال يومي يوم �ضدق، ومعنى )لماما( بع�ص االأحيان: كما تقول: 

فالن ال يززورنا اإال لماما.
ومعنى  ديوانه،  في  ولي�ص  زيــد،  بن  لعدي  الكتاب  في  ومن�ضوب  الوافر،  من  البيت   )117(
)اأكا�ضره(: اأ�ضاحكه، يقال: ك�ضر عن اأنيابه: اإذا ك�ضف عنه. ينظر البيت في الكتاب 

74/3، وفي االإن�ضاف 201/1، و�ضرح المف�ضل 54/1.

البن  الزجاجي  جمل  و�ضرح   ،54/1 المف�ضل  و�ضرح   450  ،439/2 االإن�ضاف  ينظر   )118(
ع�ضفور 279-275/1 .

)119( من االآية 33 من �ضورة الكهف. 
)120( البيت من الطويل، وهو في الكتاب 411/3، واالإن�ضاف 445/2، ول�ضان العرب مادة 

)ن.�ص.ر( 4441/4.
و�ضرح   ،287 �ضـ  العربية  واأ�ضرار   ،447/2 االإن�ضاف  في  وهو  الب�ضيط،  من  البيت   )121(

المف�ضل 54/1، والهمع 41/1.
)122( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 246/3.

)123( ارت�ضاف ال�ضرب 512/2.
)124( ب�ضائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 385/4.

)125( النحو الوافي 125/1.
)126( من االآية 3 من �ضورة فاطر .

)127( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 268-367/1.
)128( البيت لم اأهتد لقائله، وهو من الب�ضيط. والقاطن: المقيم، والظعن: الرحيل وال�ضير. 
ينظر البيت في �ضرح الت�ضهيل 269/1، واأو�ضح الم�ضالك 190/1، والت�ضريح 157/1.

)129( هذان المثاالن من اأمثلة �ضيبويه ) الكتاب 36/2(.
)130( الكتاب 45/2.

)131( ينظر �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 96/1، واأو�ضح الم�ضالك 188/1-191، والت�ضريح 157/1.
)132( نتائج الفكر �ضـ 328.

)133( الكتاب 127/2.
)134( االأ�ضول 60/1.
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مالك  البن  الت�ضهيل  )�ضرح  يترافعان  والخبر  المبتداأ  اأن  من  قاعدتهم  على  بناء   )135(
272/2، واأو�ضح الم�ضالك 194/1(.

)136( من االآية 4 من �ضورة التحريم.
)137( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 272/1.

)138( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 273/1، وارت�ضاف ال�ضرب 26/2.
)139( هو: عبداهلل بن �ضليمان بن داود بن عبدالرحمن بن �ضليمان بن عمرو بن حوط اهلل 
الحارثي االأندي، كان نحويًا اأديبًا �ضاعرًا وكاتبًا ورعًا م�ضهورًا بالف�ضل والعقل، توفي 

�ضنة 612هـ .
)140( الحديث اأخرجه البخاري في باب : كيف كان بدء الوحي؟  �ضـ 4-1.

)141( ارت�ضاف ال�ضرب 26/2. 
)142( البيت لعروة بن الورد، ون�ضب اأي�ضا في الخزانة 21/9 لعمرو بن الملقط وبحره ال�ضريع 

وهو في �ضرح المف�ضل 88/3، ور�ضف المباني �ص 19، واأو�ضح الم�ضالك 98/2.
�ضرح  في  البيت  )ينظر  المتقارب  وهو   ،28 �ضـ  ال�ضلت  بن  اأمية  ديــوان  في  البيت   )143(

المف�ضل 87/3، والت�ضريح 276/1، وارت�ضاف ال�ضرب 26/2، والهمع 160/1.
)144( ال�ضبعة في القراءات البن مجاهد �ضـ 617.

)145( من االآية 7 من �ضورة القمر.
)146( الكتاب 40/2.

يجر  ولم  القلوب  باأفعال  خا�ص  واحد  لم�ضمى  مت�ضلين  �ضميرين  في  الفعل  اإعمال   )147(
الت�ضهيل البن  اإال فعالن هما: عدم، وفقد، فقالوا: عدمتنى وفقدتنى �ضرح  مجراها 

مالك 92/2.
)148( الهمع 77/1، والدر الم�ضون. 

)149( معاني القراآن واإعرابه للزجاج 246، والمغني 205/1، والهمع 77/1.
)150( المغني 134/1.

)151( االأمالي البن ال�ضجري 14-13/2. 
)152( المغني 134/1.

والجنى   ،190-189 المباني  ور�ضف   ،28-27/8 يعي�ص  البن  المف�ضل  �ضرح  ينظر   )153(
الداني �ضـ448.

)154( البيت في ديوانه �ضـ 316، وهو من الخفيف ، والجامل: الجماعة من االإبل، والعناجيج: 
ينظر  الفر�ص.  ولد  وهو  والمهار: جمع مهر  واحدها عنجوج،  االأعناق  الطوال  الخيل 
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�ضرح المف�ضل 29/8، والجنى الداني �ضـ448، واأو�ضح الم�ضالك 71/3.
)155( �ضرح حمل الزجاجي البن ع�ضفور 505/1، والجنى الداني �ضـ448.

)156( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 406/2.
)157( ينظر االإي�ضاح للع�ضدي �ضـ226.

)158( كابن ال�ضجري في االأمالي 92/1، وابن يعي�ص في �ضرح المف�ضل 8/28، وال�ضيوطي 
في الهمع 27/2.

)159( االإي�ضاح للع�ضدي �ضـ66/2.
)160( الك�ضاف 270/1، و�ضرح جمل الزجاجي البن ع�ضفور و�ضرح الكافية 332/2، وو�ضف 

المباني �ضـ 268، والجنى الداني �ضـ450 والهمع �ضـ27.
)161( �ضرح المف�ضل 28/8.

)162( ينظر المغني 563-562/2 .
)163( الك�ضاف 270/1، 247-246/3.

)164( الت�ضريح بم�ضمون التو�ضيح 4/2، و�ضرح االأ�ضموني 208/2.
)165( البيت لم اأهتد لقائله وهو من الكامل وهو من الم�ضاعد 289/2، والهمع 27/2.

)166( البيت لم اأهتد لقائله، وهو من الب�ضيط ينظر البيت في �ضرح عمدة الحافظ �ضـ271، 
والهمع 166/1، 27/2، و�ضرح االأ�ضموني 208/2.

والت�ضريح   ،19/3 الم�ضالك  اأو�ضح  ينظر  الخفيف،  وبحره   ، لقائله  اأهتد  لم  البيت   )167(
4/2، والهمع 27/2.

)168( االأ�ضول في النحو 41/1.
)169( اأمالي ابن ال�ضجري 47/3.

)170( �ضرح جمل الزجاجي البن ع�ضفور 504/1، والمغني 265/2. 
)171( �ضرح االأ�ضموني 60/2.
)172( حا�ضية ال�ضبان 60/2.

)173( مغني اللبيب 265/2.
)174( �ضرح االأ�ضموني 208/2.
)175( حا�ضية ال�ضبان 208/2.

)176( ك�ضف اللثام عن ما تحت)رب( من اأحكام �ضـ 538 بحث من�ضور في العدد ال�ضاد�ص 
ع�ضر من حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة، بقلم د/ محمد ح�ضين المحر�ضاوي.
)177( ك�ضف اللثام عما تحت )رب( من اأحكام �ضـ538، ول�ضان العرب مادة )ر.ب.ب(

)178( االأ�ضول في النحو البن �ضراج 422/1.
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)179( االإي�ضاح في �ضرح المف�ضل 150/2-151، وك�ضف اللثام عما تحت رب من اأحكام �ضـ239.
)180( �ضرح االأ�ضموني 40/3.

)181( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 138/1.
 ،180/2 الكتاب  في  االأقـــوال  هــذه  تـنظر  اأقـــوال،  اأربــعــة  على  ااالأ�ضلوب  هذ  خــرج   )182(
 ،23/3 114/1، و�ضرح الت�ضهيل البن مالك  143/2، واالأ�ضول البن �ضراج  والمقت�ضب 

والت�ضريح بم�ضمون التو�ضيح 99/2، و�ضرح االأ�ضموني 40/3، وغيرها. 
)183( هو: اأبو محمد عبداهلل بن جعفر بن در�ضتويه الفار�ضي الب�ضري، متع�ضب لمذهبه، 
من ت�ضانيفه: نق�ص كتاب العين، واأ�ضرارالنحو، واأخبار النحويين، توفي �ضنة 347هـ 

)االأعالم 204/4(.
)184( هو: محمد بن اأحمد بن ابراهيم بن كي�ضان، اأبو الح�ضن النحوي، المتوفى �ضنة 299هـ 

)البغية 18/1(.
ا�ضحاق بن  420، وابن برهان هو: عبدالواحد بن علي بن عمر بن  اللمع �ضـ  )185( �ضرح 

ى �ضنة 420هـ )البغية 120/2(. اإبراهيم بن برهان العكبري، النحوي المتوفَّ
)186( من االآية 26 من �ضورة االأعراف.

)187( البيت ن�ضبه ابن منظور في ل�ضان العرب مادة )�ص.ج.اأ( للحارثي، وهو من ال�ضريع 
ينظر �ضرح المف�ضل 139/7 والكامل 194/1، والهمع 88/2.

االأدب  وخزانة   ،89/2 والهمع   ،139/7 المف�ضل  �ضرح  في  وهو  الب�ضيط،  من  البيت   )188(
250/5، وال�ضاهد فيه اأن )حبذا( تدخل عليها )ال( فت�ضاوي )بئ�ص( في العمل والمعنى. 

)189( �ضرح الكافية ال�ضافية 500/2.
)190( نقل ال�ضيخ ي�ص في حا�ضيته على الت�ضريح 100/2، هذا الكالم عن ابن ه�ضام ولم 

اأقف عليه في كتب ابن ه�ضام التي بين يدي.

)191( �ضرح حمل الزجاجي البن ع�ضفور 609/1.
)192( �ضرح حمل الزجاجي البن ع�ضفور  610/1، والت�ضريح بم�ضمون التو�ضيح 100/2، 

و�ضرح االأ�ضموني 41/3.
)193( �ضرح الزجاجي البن ع�ضفور 610/1.

)194( هو: اأبو عبداهلل محمد بن �ضياء الدين العلج، �ضاحب كتاب الب�ضيط، اأكثر اأبو حيان 
واأتباعه النقل عنه. 

)195( الت�ضريح بم�ضمون التو�ضيح 10/3، و�ضرح االأ�ضموني 41/3.
)196( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 318/2.
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)197( حا�ضية ي�ص على الت�ضريح 100/2.
)198( �ضرح جمل الزجاجي البن ع�ضفور 610/1.

)199( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 140/7.
)200( �ضرح حمل الزجاجي البن ع�ضفور 610/1.

)201( هذا هو مذهب الب�ضريين اأما الكوفيون فيرون اأن الم�ضدر م�ضتق من الفعل وفرع 
عنه )انظر هذا الخالف مف�ضاًل في االإن�ضاف في م�ضائل الخالف 235/1( و�ضرح 

االأ�ضموني 211/2.
)202( ينظر �ضرح الت�ضهيل البن مالك 10/3، و�ضرح االأ�ضموني بحا�ضية ال�ضبان 287-286/2.

)203( المقرب 131/1، و�ضرح الت�ضهيل البن مالك 107/3.
)204( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 107/3.

و�ضرح   ،208/2 والخ�ضائ�ص  �ضـ159،  ديوانه  في  لالأع�ضى  وهو  الب�ضيط  من  البيت   )205(
وهو  مجموعًا،  الم�ضدر  اإعمال  فيه  وال�ضاهد  الكرم،  والفنعا:   ،523/2 االأ�ضموني 

)تجاربهم( في )اأبا قدامة(.
مالك  البن  الت�ضهيل  و�ضرح   ،321 �ضـ  االأع�ضى  ديــوان  في  وهو  الب�ضيط،  من  البيت   )206(
اأعمل الم�ضدر )عدى( مجموعًا  اإيانا(، حيث  107/3، وال�ضاهد فيه قوله: )عداتك 

مجموعًا في )اإيانا(.
وعجزه  وعلقمة،  القي�ص  امــرئ  بين  المغالبة  مو�ضع  في  وهو  الطويل،  من  البيت   )207(
اأعمل  بيثرب(، حيث  اأخاه  عرقوب  )مواعد  قوله:  فيه  وال�ضاهد   ،272/1 الكتاب  في 

الم�ضدر المجموع مك�ضرًا، وهو )مواعد( في قوله. 
الم�ضدر  اأعمل  حيث  ال�ضنيع(،  )وكراتي  قوله:  فيه  وال�ضاهد  الطويل  من  البيت   )208(
المجموع وهو )كرات( فن�ضب به المفعول به وهو )ال�ضنيع(، ينظر �ضرح الت�ضهيل 

البن مالك 107/3.
463، وال�ضاهد فيه: اإعمال الفوا�ضل  )209( البيت من الطويل، وهو في تذكرة النحاة �ضـ 

وهو م�ضدر مك�ضر في ) على النا�ص(.
)210( �ضرح االأ�ضموني 287/2.

)واإياه  عليه:  معقبًا  فقال  الجمهور،  مذهب   174/3 االرت�ضاف  في  حيان  اأيو  اختار   )211(
اختار، ويوؤول ما ورد مما يقت�ضي ظاهره اأنه يعمل مجموعًا(، وخالف ذلك في تذكرة 
الزجاجي  )اأغفل  ن�ضه:  وهذا  المجموع،  الم�ضدر  اإعمال  بجواز  قال  حيث  النحاة، 
االإالم بجواز اإعمال الم�ضدر وهو مك�ضر اإعمال واحده، وقد جاء ذلك في كالم العرب 

نثرها ونظمها( ينظر تذكرة النحاة �ضـ 462. 
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)212( �ضرح الكافية ال�ضافية البن مالك 453/2.
)213( من االآية 19 من �ضورة المجادلة. 

)214( الخ�ضائ�ص 117/1، واالقتراح في علم اأ�ضول النحو لل�ضيوطي �ضـ 109.
)215( االآية االأولى من �ضورة ال�ضافات.

)216( ينظر �ضرح الت�ضهيل البن مالك 180/2، �ضرح الفاكهي على القطر بحا�ضية ي�ص 117/2.
)217( الت�ضهيل البن مالك �ضـ 87.

)218( �ضرح االأ�ضموني 115/2.
)219( من االآية 10 من �ضورة االأحزاب. 

ال�ضافعي،  الم�ضري،  الدنو�ضري،  محمد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  بن  عبداهلل  هو:   )220(
اأبوالفتح، عالم م�ضارك في بع�ص العلوم، توفي بم�ضر �ضنة 1205هـ، من اآثاره: حا�ضية 

على �ضرح التو�ضيح لل�ضيخ خالد )هدية العارفين 474/1، ومعجم الموؤلفين 70/6(.
)221( حا�ضية ي�ص على الت�ضريح 329/1.

للتكثير، كما  اإرادة  اأبي الربيع: فاإنما يريده �ضيبويه: لي�ص كل جمع يجمع  )222( يقول ابن 
اإرادة للتكثير، فتقول لفالن حلوم على معنى تكثير الفعل  اأنه لي�ص كل م�ضدر يجمع 

)الب�ضيط  473/1(.
)223( �ضرح الكافية في المحو للر�ضي 115/1.

)224( حا�ضية ي�ص على الت�ضريح 328/1.
)225( �ضرح االأ�ضموني 115/2.

)226( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 95/6، والت�ضريح 102/2.
)227( من االآية 34 من �ضورة الكهف. 

)228( من االآية 8 من �ضورة يو�ضف.
)229( �ضرح المف�ضل 96/6.

)230( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي.
)231( حا�ضية ال�ضبان 47/3.

)232( الكتاب 203/1.
)233( قطر الندى بحا�ضية الفاكهي 209/2، و�ضرح االأ�ضموني 47/3.

)234( من االآية 41 من �ضورة البقرة. 
)235( البحر المحيط 77/1.
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)236( معاني الفراء 33-32/1.
)237( من االآية 41 من �ضورة البقرة. 

)238( البيت لم اأهتد لقائله وهو من الوافر، ورد في معاني الفراء 33/1، و�ضرح الت�ضهيل 
البن مالك 62/3، وحا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي قطر الندى 20/2.

)239( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 62/3.
)240( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 209/2.

)241( هو: محمد بن م�ضعود الغزني: وقال ابن ه�ضام: ابن الذكي، �ضاحب كتاب البديع، 
اأكثر اأبو حيان من النقل عنه، وذكره ابن ه�ضام في المغني، وقال: اإنه خالف فيه اأقوال 

النحويين ) البغية 275/1(.
)242( الت�ضريح 105/2.

)243( من االآية 27 من �ضورة هود. 
)244( من االآية 123 من �ضورة االأنعام. 

)245( اأخرجه الترمذي في كتاب البر وال�ضلة باب ما جاء في معالي االأخالق 34/4، من 
حديث جابر بن عبداهلل، وقال: ح�ضن غريب.

)246( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 217/2، والت�ضريح 106/2، و�ضرح االأ�ضموني 49/3.
)247( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 96/6، و�ضرح االأ�ضموني 49/3.

)248( البيت من ال�ضريع، وهو في ديوان االأع�ضى �ص 193، واأو�ضح الم�ضالك 295/3، و�ضرح 
االأ�ضموني 47/3.

)249( حا�ضية ال�ضبان 47/3.
)250( ينظر الكتاب 421/1، واالأ�ضول البن ال�ضراج 25/2، �ضرح االأ�ضموني 61/3.
)251( �ضرح ابن عقيل 180/2، وحا�ضية الخ�ضري 52/2، والنحو الوافي 473/3.

)252( الكتاب ل�ضيبويه 422/1، والت�ضريح 109/2.
)253( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 55/2، و�ضرح الكافية في النحو للر�ضي 310/1.

)254( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 307/3.
)255( الهمع 117/2، �ضرح االأ�ضموني 61/3.

)256( الت�ضريح 110/2، والنحو الوافي 439/3.
)257( ومع كثرته هذه فاإنه مق�ضور على ال�ضماع كوقوعه حااًل، واإن كان اأكثر من النعت. 

لي�ص  ما  تاأولوا  ثم  ومن  م�ضتقًا،  يكون  اأن  النعت  في  ي�ضترط  اأنــه  االأكثرين  مذهب   )258(
بم�ضتق، وذهب جمع محققون كابن الحاجب اإلى اأنه ال ي�ضترط في النعت كونه م�ضتقًا، 
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بل ال�ضابط: داللته على معنى في متبوعه كالرجل الدال على الرجولية ) ينظر �ضرح 
المف�ضل البن يعي�ص 48/1، و�ضرح الكافية في النحو للر�ضي 303/1(. 

)259( قد خالف كل من الفريقين مذهبه في باب الحال في »اأتيته رك�ضًا« فقال الب�ضريون: 
اإن )رك�ضا( بمعنى )راك�ضا(، وقال الكوفيون: اأنه على حذف م�ضاف، وقد يقال: اإن 
الجائز عنده. )ينظر حا�ضية ي�ص على  المو�ضعين ما هو بع�ص  كال ذكر في كل من 

�ضرح الفاكهي لقطر الندي 217/2، وحا�ضية ال�ضبان 64/3(.
)260( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 250/2، و�ضرح االأ�ضموني 64/3.

)261( الكتاب 422/1.
)262( �ضرح المف�ضل البن يعي�ص 50/2.

)263( االأ�ضول في النحو البن �ضراج 31/2، و�ضرح المف�ضل البن يعي�ص 501.
)264( البيت ن�ضب في الل�ضان مرة لكثير، مادة )عدل( 2838/3، ولي�ص في ديوانه، ون�ضب 

مرة اأخرى مادة )قنع( 5753/3 للبعيث. 
)265( االآية 21 من �ضورة �ص.

)266( الخ�ضائ�ص 207-206/2.
)267( من االآية 185 من �ضورة اآل عمران، ومن االآية 35 من �ضورة االأنبياء، ومن االآية 57 

من �ضورة العنكبوت.
)268( من االآية 95 من �ضورة مريم.

)269( مغني اللبيب 218/1، والهمع 73/2.
)270( من االآية 29 من �ضورة االإ�ضراء.

)271( من االآية 30 من �ضورة الحجر، ومن االآية 73 من �ضورة �ص.
)272( من االآية 13 من �ضورة االإ�ضراء.

)273( من االآية 33 من �ضورة االأنبياء
274( من االآية 16 من �ضورة النمل.

)275( النهر الماد الأبي حيان 59/7.

)276( من االآية 22 من �ضورة يون�ص.
)277( من االآية 120 من �ضرة هود.

)278( الكليات الأبي البقاء الكفوي 76/4.
الدين،  مجد  ال�ضيباني،  عبدالواحد  بن  عبدالكريم  بن  محمد  بن  المبارك  هو:   )279(
في  النهاية  ت�ضنيفاته  من  االأثير.  باأبي  الم�ضهور  االأربلي،  الجزري،  اأبوال�ضعادات، 
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606هـ  �ضنة  توفي  وغيرهما،  النحو،  في  الفروق  في  والباهر  الحديث،  في  الغريب 
)البغية 274/2(.

بن  المبارك  ال�ضعادات  اأبي  الدين  مجد  لالإمام  واالأثــر  الحديث  غريب  في  النهاية   )280(
اإحياء  دار  ط  الطناحي  محمد  محمود  تحقيق/   ،198/4 االأثير  ابن  الجزري  محمد 

التراث العربي ـ بيروت. 
)281( مغنى اللبيب 220/1.

)282( حا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 107/1.
)283( من االآية 95 من �ضورة مريم.
)284( من االآية 87 من �ضورة النمل.

)285( من االآية 116 من �ضورة البقرة. 
)286( الخ�ضائ�ص 335/3، 336.

)287( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 300/3.
)288( من االآية 60 من �ضورة البقرة .

)289( من االآية 71 من �ضورة االإ�ضراء.
)290( البحر المحيط 229/1.

)291( من االآية 111 من �ضورة النحل. 
ينظر  الكامل،  وبحره   ،196 �ضـ  ديوانه  وهو في  الم�ضهورة  لعنترة في معلقته  البيت   )292(
الجاهليات  الطوال  ال�ضبع  الق�ضائد  و�ضرح   ،181/1 االإعراب  �ضناعة  �ضر  في  البيت 

الأبي بكر االأنباري �ضـ 312، والهمع 184/1.
)293( البحر المحيط 542/5.

)294( من االآية 52 من �ضورة القمر.
)295( من االآية 38 من �ضورة المدثر.

)296( من االآية 53 من �ضورة الموؤمنين ومن االآية 32 من �ضورة الروم.
)297( مغني اللبيب 221-220/2

)298( االآيات 93، 94، 95، من �ضورة مريم. 
)300( من االآية 87 من �ضورة النمل.

)301( �ضرح الت�ضهيل البن مالك 300/3، 301.
)302( البحر المحيط 220/6.

)303( نتائج الفكر �ضـ 216.
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)304( االآية 95 من �ضورة مريم.
)305( اأخرجه م�ضلم في كتاب البر رقم 55 وم�ضند االإمام اأحمد 160/5.

)306( اأخرجه م�ضلم في كتاب الطهارة وهو في م�ضند االإمام اأحمد 321/3.
 347/1 الركوع  من  راأ�ضه  رفع  اإذا  يقول  ما  باب  ال�ضالة،  كتاب  في  م�ضلم  اأخرجه   )307(

حديث رقم 477، واأبو داود، كتاب ال�ضالة باب ما يقول اإذا رفع راأ�ضه من الركوع.
)308( من االآية 36 من �ضورة االإ�ضراء.

)309( مغني اللبيب 224/1.
)310( من االآية 93 من �ضورة اآل عمران.

)311( من االآية 38 من �ضورة االإ�ضراء.
)312( اأحكام )كل( وما عليه تدل، علي بن عبدالكافي ال�ضبكي �ضـ 116-117 ت. د/جمال 
عبدالعاطي مخيمر ط ح�ضان 1985هـ، واألفاظ الخ�ضو�ص والعموم درا�ضة تف�ضيلية 

لغوية ، د. �ضمير اأحمد عبد الجواد �ضـ 110.
)313( من االآية 26 من �ضورة الرحمن. 

م الجوزية 215/1. )314( بدائع الفوائد البن قيِّ
)315( من االآية 84 من �ضورة االإ�ضراء. 

)316( من االآية 40 من �ضورة العنكبوت.
)317( من االآية 54 �ضورة االأنفال.

)318( البحر المحيط 508/5.
)319( نتائج الفكر �ضـ 218.

)320( من االآية 40 من �ضورة ي�ص. 
)321( من االآية 93 من �ضورة االأنبياء. 
)322( من االآية 54 من �ضورة االأنفال. 
)323( من االآية 84 من �ضورة االإ�ضراء

)324( من االآية 14 من �ضورة ق .
)325( من االآية 285 من �ضورة البقرة.

)326( نتائج الفكر �ضـ 219.
)327( األفاظ الخ�ضو�ص والعموم �ضـ 113.

5 من �ضورة  13 من �ضورة فاطر، ومن االآية  2 من �ضورة الرعد، ون االآية  )328( من االآية 
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الزمر. 
)329( من االآية 135 من �ضورة طه.
)330( من االآية 19 من �ضورة �ص . 

)331( من االآية 39 من �ضورة الفرقان. 
)332( من االآية 40 من �ضورة العنكبوت.

)333( من االآية 84 من �ضورة االإ�ضراء
)334( من االآية 285 من �ضورة البقرة.

)335( من االآية 41 من �ضورة النور. 
)336( من االآية 116 من �ضورة البقرة. 

)337( بدائع الفوائد 215/1، واألفاظ الخ�ضو�ص والعموم �ضـ 115.
)338( ينظر �ضرح الت�ضهيل البن مالك 407/4، وحا�ضية ي�ص على �ضرح الفاكهي لقطر الندى 

.109/1

)339( الكتاب ل�ضيبويه 207/1، و�ضرح الكافية في النحو للر�ضي 153/2.
)340( الت�ضريح 272/2-273، وال�ضبان 66/4.

)341( ال�ضبعة البن مجاهد �ضـ 390.
)342( من االآية 25 من �ضورة الكهف. 

)343( الت�ضريح 273/2، وال�ضبان 66/4.
)344( ال�ضبان 66/4.

 )345( هو : ابراهيم بن ال�ضري بن �ضهل، اأبو ا�ضحاق، الزجاج، من ت�ضانيفه: معاني القراآن 
واإعرابه واال�ضتقاق ، والنوادر، توفي �ضنة 311هـ )البغية 311/1(.

)346( معاني القراآن واإعرابه 278/3.
)347( هو: عثمان بن اأبي بكر بن يون�ص، بن الحجاب الكردي، الدويني، النحوي، �ضاحب 

الكافية و�ضرحها في ال�ضرف توفي 3646هـ )البغية 311/1(
)348( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 155/2.

)349( الكتاب 208/1.
21/6، والهمع  المف�ضل  162/2، و�ضرح   ،208/1 الكتاب  الوافر، وهو في  البيت من   )350(

135/1، والفتاء: ال�ضاب من فِتى يفتي.

)351( ال�ضبان 69/4.
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)352( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 154/2.
)353( من االآية 160 من �ضورة االأعراف.

)354( �ضرح االأ�ضموني 69/4.
)355( الرجز الأبي النجم العجلي في االأ�ضباه والنظائر 200/4، والدر الم�ضون 357/3.

)356( الك�ضاف 124/2.
)357( من االآية 23 من �ضورة �ص.

)358( الت�ضريح 273/1، و�ضرح االأ�ضموني 69/4، وال�ضبان 69/4.
)359( ال�ضبان 69/4.

)360( �ضرح الت�ضهيل 393/4.
)361( الكتاب 291/1، والمقت�ضب 55/3، واالأ�ضول 315/1.

)362( �ضرح جمل الزجاجي البن ع�ضفور 46/2.
)363( الب�ضيط البن اأبي الربيع 246/1.

 ،48/2 ع�ضفور  البــن  الزجاجي  جمل  و�ضرح   ،420/4 مالك  البــن  الت�ضهيل  �ضرح   )364(
والمقرب �ضـ 340.

)365( حا�ضية ال�ضبان 79/4.
)366( حا�ضية ال�ضمني �ضـ 17، وال�ضبان 79/4.

)360( �ضرح الكافية في النحو للر�ضي 96/2، و�ضرح الت�ضهيل البن مالك 420/4.
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بنية �صمات امل�صدري املو�صول

يف بنية ال�صلة املقيدة

عبداحلق العمري)*(

ن�صعى في هذا المقال اإلى تبيان �صمات الم�صدري المو�صول باعتباره 
مقولة وظيفية. ولتحقيق هذا الهدف نحدد، في البداية، المو�صوالت في 
اللغة العربية ونوعي ال�صلة، ثم نبين بنية �صمات الم�صدري المو�صول 
ت�صوم�صكي  في  المتبنى  االأدن��ى  البرنامج  �صوء  على  العربية  اللغة  في 
)1995 و1998 و1999 و2001(، ق�صد معرفة  مختلف م�صتويات ال�صمات 

واأنماطها وكيفية تفاعلها.

1 - المو�صوالت في اللغة العربية:
اإبهامها  اإلى ما يو�صحها ليزول  يعتبرالمو�صول كلمة مبهمة تحتاج 
اإلى كالم  ويفتقر  بنف�صه  معناه  يتم  ال  اأنه  المو�صول  ومعنى  وغمو�صها. 
�صائر  حكم  حكمه  ك��ان  بعده  بما  تم  ف��اإذا  ا�صما،  ليتم  به  ت�صله  بعده 
االأ�صماء التامة. والجملة الواقعة بعد المو�صول ت�صمى جملة ال�صلة وهي 
ال�صلة  اأن  »واعلم  المبرد:  يقول  االإبهام.  وتو�صح  الغمو�ض  تزيل  التي 
مو�صحة لال�صم؛ فلذلك كانت في/ هذه االأ�صماء المبهمة، وما �صاكلها 
في المعنى؛ اأال ترى اأنك لو قلت: جاءني الذي، اأو مررت بالذي لم يدلك 

)*( كلية اآلداب - سايس - فاس - المغرب.
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ذلك على �صيء حتى تقول  مررت بالذي قام، اأو مررت بالذي من حاله 
]كذا وكذا[، اأو بالذي اأبوه منطلق. فاإذا قلت: هذا اأو �صبهه و�صعت اليد 

عليه«)1(. 
لت�صكيل  مدمجة  وجمل  دامجة  جملة  بين  رابطا  المو�صول  وي�صكل 

جملة مركبة. فاإذا تاأملنا الجملة:
»قام الطالب الذي نجح في االمتحان«.

الجملة  اإلى  المدمجة  الجملة  اأنها ت�صم جملتين؛ �صمت  لنا  يتبين 
الدامجة على النحو التالي:

• الجملة الدامجة: قام الطالب.
• الجملة المدمجة نجح الطالب في االمتحان.

اال�صم  عن  اال�صتغناء  يتم  »ال��ذي«  المو�صول  الم�صدري  وبدخول 
المكرر )الطالب( ونح�صل على جملة واحدة مركبة هي:

قام الطالب الذي نجح في االمتحان.
العربي والل�صانيات  التراث  وانطالقا من االعتماد على بع�ض كتب 
بالو�صل  تقوم  التي  االأدوات  من  مجموعة  هناك  اأن  يتبين  الحديثة 
و»اللذان«  و»التي«  »الذي«  التالية:  المو�صوالت  اإجمالها في  يمكن  والتي 
و»اللتان« و»الذين«  و»الالئي« و»اللواتي« و»من« و»ما« و»ال« و»اأي« و»اأية« 
و»ذو الطائية« و»مهما« و»كيفما« و»وقتما« و»بعدما« و»حيثما« و»قلما« واأْن 

و»اأّن« و»كي« و»لو« و»ذا«.
اإلى  تق�صيمها  يمكننا  اأع��اله   )relatives( المو�صوالت  تاأملنا  اإذا 

االأق�صام التالية:
و»اللتان«  و»ال��ل��ذان«  »التي«  وم�صتقاته:  ال��ذي  ي�صم  االأول:  الق�صم   •

و»الذين« و»االأولى« و»الالئي«.
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• الق�صم الثاني: يت�صمن معنى الذي مثل: »من« و»ما« و»اأي« و»اأية» و»ال« 
و»ذو«.

البناء  معقدة  مو�صوالت  وه��ي  مركبة،  مو�صوالت  الثالث:  الق�صم   •
تت�صمن الظرف مثل: »وقتما«، »حيثما«، »بعدما«، »كيفما« اأو تت�صمن 

الفعل مثل: »قلما«.
• الق�صم الرابع: ي�صمل: »اأن« و»اأن« و»كي« و»ما« و»لو«.

ولكل ق�صم خ�صائ�ض تميزه عن غيره، نبينها على ال�صكل التالي:
فالق�صم االأول المنح�صر في الذي وم�صتقاته يقوم بالو�صل ال غير، 

اأي تنح�صر وظيفته في الو�صل كما في االأمثلة التالية:
• قام الطالب الذي نجح في االمتحان.

• قام الطالبان اللذان نجحا في االمتحان.
• قامت الطالبات اللواتي نجحن في االمتحان.

اأماالق�صم الثاني الذي يت�صمن معنى »الذي«، فال يقوم بالو�صل اإال 
اإذا ت�صمن معنى الذي مثل:

• �صاهدت من فاز )اأي �صاهدت الذي فاز(.
• �صاهدت ما �صاهدت )اأي: �صاهدت الذي �صاهدت(.
• نعم الطالب الناجح )اأي: نعم الطالب الذي نجح(.

• يعجبني اأيهم قام )اأي: يعجبني الذي قام(.
االأمثلة  في  كما  الو�صل،  بغير  المو�صوالت  من  هذاالق�صم  ويقوم 

التالية:
• من �صاحب ال�صف االأول؟              من                 لال�صتفهام

• ما الحظت اأحدا                              ما                 للنفي
• اأيهم جود القراآن؟                          اأي                    لال�صتفهام

• جاء الطالب                                    ال                للتعريف
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المو�صوالت في  المعجمية مختلفة عن  الثالث فطبيعته  الق�صم  اأما 
االأمثلة  في  الحال  هو  كما  بالظرف  يرتبط  اإذ  والثاني،  االأول  الق�صمين 

االآتية:
• �صنقاتل كيفما كان الحال.

• �صنواجه العدو مهما كلفنا االأمر.
• �صن�صافر وقتما تاأتي.

المو�صول  كون  في  ال�صابقة  االأ�صناف  عن  الرابع  الق�صم  ويختلف 
يوؤول مع الفعل بم�صدر كما في االأمثلة التالية:

• يعجبني اأن يفوز زيد بالجائزة.
• وددت لو تقدم العرب.

• جئت لكي اأطلعك على م�صتجدات الملف.
»اأن« مع الفعل »يفوز« بالم�صدر »فوز«  ويوؤول الم�صدري المو�صول 
»تقدم«  بالم�صدر  ي��وؤول  »تقدم«  الفعل  مع  »ل��و«  المو�صول  والم�صدري 
والم�صدري المو�صول كي مع الفعل »اأطلعك« يوؤول بالم�صدر »اطالعك«.
اأنها تعتمد على العنا�صر  اإلى تركيب بنية ال�صلة نالحظ  وبالنظر 

االأ�صا�صية التي تو�صحها الخطاطة التالية)2(: 

�صابق ال�صلة
) مملوء اأو فارغ(

بناء على االأمثلة ال�صابقة وعلى الخطاطة اأعاله يمكن تق�صيم ال�صلة 
اإلى ق�صمين نعر�ض لهما فيما �صياأتي.

�صابق ال�صلة
)مملوء اأو فارغ(

ال�صمير العائدالم�صدري المو�صول
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2 - ال�صلة الحرة وال�صلة المقيدة:
يلعب الراأ�ض اال�صمي الوارد قبل المو�صول دورا اأ�صا�صيا في تحديد 
نوع ال�صلة، اإذ عليه يبنى تق�صيم ال�صلة اإلى ق�صمين: ق�صم يقبل ظهور 
الراأ�ض اال�صمي)المركب الحدي( قبله، ويتعلق االأمر بالمو�صول »الذي« 
ذلك  ينتج عن  اأن  دون  الراأ�ض  غياب  الق�صم  هذا  يقبل  كما  وم�صتقاته. 

لحن للجمل الوارد فيها. فاإذا تاأملنا المثالين التاليين:
1( فاز العداء الذي ا�صتعد جيدا.

2( فاز الذي ا�صتعد جيدا.

المو�صول  قبل  العداء(  اال�صمي)  المركب  ورد   )1( الجملة  ففي 
الذي، وفي الجملة )2( ورد المو�صول دون مركب حدي اأو ورد مع مركب 
المو�صول  اأن  يعني  الجملة، مما  ب�صالمة  اأن يخل ذلك  دون  فارغ  حدي 
»الذي وم�صتقاته« ي�صمح بظهور الراأ�ض اال�صمي قبله، كما ي�صمح بغيابه. 
وت�صمى ال�صلة التي ت�صمح بظهور مركب حدي قبل المو�صول �صلة مقيدة 

اأي مقيدة بالراأ�ض اال�صمي اأو ال�صابق كما حددنا �صالفا.
الجملة.  تلحن  بظهوره  الأن  قبله  ا�صمي  راأ�ض  ظهور  يقبل  ال  وق�صم 
والمو�صوالت التي ال تقبل ظهور الراأ�ض قبلها هي: »من« و»ما« و»وقتما« 

و»كيفما« و»اأينما«...
فاإذا تاأملنا الجمل التالية:

اأ ( �صاهدت ما حدث.
ب (* �صاهدت ال�صيء ما حدث.

ج ( �صمعت من األقى الدر�ض.
د (* �صمعت الرجل من األقى الدر�ض.

فالجملتان اال�صميتان)اأ و ج( اللتان ال يظهر فيهما الراأ�ض اال�صمي 
مع المو�صولين »من« و»ما« �صليمتان، لكن بظهور الراأ�ض تتحول الجملتان 
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ت�صمح  ال  التي  ال�صلة  وت�صمى  د(  و  ب  نموذج  الحنتين.)  جملتين  اإلى 
بظهور الراأ�ض �صلة حرة الأنها ترد بدون �صابق.

)ال�صلة  ال�صلتين  بين  التمييز  في  دورا  العائدي  الربط  يلعب  كما 
المقيدة وال�صلة الحرة(. ففي ال�صلة الحرة يوجد الربط العائدي بين 
ربطين  اإلى  المقيدة  ال�صلة  تحتاج  بينما  العائد،  وال�صمير  المو�صول 
الفا�صي  يقول  العائد.  وال�صمير  المو�صول  ال�صابق  بين  �صروريين، 
المقيدة  ال�صالت  في  العائدي  الربط  »يختلف  )1985م(:  الفهري 
 )free relatives( الحرة  ال�صالت  في  عنه   )restrictive relatives(
العائدية  باالإ�صتراتيجية  ندعوه  ما  اإط��ار  ففي  ال�صفات.  الجمل  وفي 
العائدي  الربط  يقوم  هنا،  تهمنا  التي  وهي   ،)resumptivestrategy(
راأ�ض   ال�صابق  بين  اأو  الحرة،  ال�صلة  العائد في  وال�صمير  المو�صول  بين 
التركيب ال�صفي في البنية ال�صفية التي ال تت�صمن مو�صوال و بين العائد. 
وفي مقابل هذا، نجد ربطين �صروريين في ال�صلة المقيدة، بين ال�صابق 

والمو�صول وال�صمير العائد«)3(.
المقيدة،  ال�صلة  الممكنة في  الروابط  اإلى  الفهري  الفا�صي  واأ�صار 

وحددها في ثالثة عنا�صر كالتالي:
اأ  - الربط بين الراأ�ض اال�صمي والمو�صول.

ب - الربط بين المو�صول والعائد.
ج - الربط بين الراأ�ض اال�صمي والعائد.

ففي جملة تحتوي على �صلة مقيدة مثل:
جاء الباحث الذي كتب المقال.

هناك ربط بين الراأ�ض اال�صمي )الباحث( وبين المو�صول »الذي«، 
بين  رب��ط  وهناك  »ه���«،  ال�صمير  والعائد  المو�صول  بين  رب��ط  وهناك 

»الباحث« والعائد ال�صمير.
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هناك  اأن  اإال  المقيدة،  ال�صلة  في  ممكنة  روابط  ثالثة  هناك  اإذن 
رابطين �صروريين في ال�صلة المقيدة. مثل:

جاء الطالبان اللذان �صاهدت.
اال�صمي  ال��راأ���ض  بين  رب��ط  رابطين:  على  ا�صتملت  الجملة  فهذه 
اأن »اللذان« تتطابق في  اأي  »الطالبان« والم�صدري المو�صول »اللذان«. 

الجن�ض والعدد مع المركب الحدي الطالبان.
يتبين من خالل ما تقدم اأن ال�صلة نوعان �صلة مقيدة بوجود راأ�ض 

ا�صمي قبلها اأو مركب حدي، و�صلة حرة ال ياأتي قبلها مركب ا�صمي.
�صمات  نبرز  ال�صلة  واأن���واع  واأن��واع��ه��ا  للمو�صوالت  عر�صنا  وبعد 
�صوء  في  تفاعلها  وكيفية  المقيدة  ال�صلة  في  المو�صول  الم�صدري 

البرنامج االأدنى.

3 - �صمات المو�صول في بنية ال�صلة المقيدة في �صوء البرنامج االأدنى:
3-1 - البرنامج االأدنى:

اأبحاث ت�صوم�صكي )1995-1998-1999-2001( االإطار العام  ت�صكل 
للبرنامج االأدنى )the minimalist program(، وي�صكل كتاب ت�صوم�صكي 
)البرنامج االأدنى( ال�صيغة  االأولى لهذا البرنامج الذي يتميز بالمقاربة 
اال�صتقاقية، حيث يتم ا�صتقاق الجملة من المعجم)4( الذي ي�صم مجموعة 
العمليات  في  للدخول  االأل��ف��اظ  تنتقى  ثم   ،)features( ال�صمات  من 
الحو�صبية  العمليات  والنقل)5(، ثم ت�صل  ال�صم  المتمثلة في  الحو�صبية 
 the( التي ينق�صم فيها الن�صق الحو�صبي )spellout( اإلى نقطة التهجية
ال�صوتية  ال�صورة  م�صتوى  م�صتويين:  اإلى   )computational system

)Phoneticfrom(، وم�صتوى ال�صورة المنطقية )logicalfrom(. ويتعلق 
هذان الم�صتويان بالتمثيالت ال�صوتية والداللية التي تتقاطع على التوالي 
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الت�صوري  الن�صق  ال�صوتي، ومعه  بالجانب  المرتبط  النطقي  الن�صق  مع 
الق�صدي المرتبط بالجانب الداللي. وت�صكل اأبحاث ت�صوم�صكي )-2001
1998-1999( ال�صيغة الثانية للبرنامج االأدنى، وهي �صيغة قوية احتفظ 

فيها ت�صوم�صكي باالأ�ص�ض العامة للبرنامج االأدنى. وعلى منوال ال�صيغة 
ظل  وقد  الحو�صبية،  العمليات  اأهم  ال�صم  يعتبر  ت�صوم�صكي  فاإن  االأولى 
محافظا على مختلف ال�صياغات المقدمة في ت�صوم�صكي )1995م( اإال 
 .)Agree( بطابق  وعو�صها  ال�صمات)6(  فح�ض  عملية  عن  ا�صتغنى  اأنه 
التي توؤ�ص�ض لعالقة المقولة )اأ( وال�صمة )�ض( في ف�صاء تركيبي محدد.
واأ�صبحت ال�صمات في البرنامج االأدنى تحتل مكانة هامة في بنية 
النحو وفي العمليات التركيبية، ذلك اأن البرنامج االأدنى ي�صتند اإلى اقتراح 
مفاده اأن النحو الكلي يقدم �صيئين: مجموعة من ال�صمات اأو الخ�صائ�ض 
اللغوية والعمليات التي تنطبق على هذه ال�صمات لتوليد العبارات اللغوية، 
فمهمة النحو، اأو الن�صق الحو�صبي هي تحويل ال�صمات اللغوية اإلى عبارات 
لغوية)7(.  وزاد االهتمام بها الأنها ت�صكل مفهوما اأ�صا�صيا متعلقا باالآليات 
اأن ال�صمات تحيل  الم�صتخدمة في و�صف  اللغات وتف�صير �صلوكها ذلك 
على خ�صائ�ض الكيانات اللغوية بمختلف م�صتوياتها واأنماطها )�صواتيا 
التاأليف من  اآليات هذا  ال�صمات هدفا لمختلف  وتركيبيا ودالليا( فتعد 

عمليات وقواعد.
وتثير ال�صمات مجموعة وا�صعة من الق�صايا اأهمها طبيعة ال�صمات، 
بتحديد  ال�صمات  طبيعة  وتتعلق  تفاعلها.  وق�صايا  هند�صتها  وق�صايا 
كل  في  ال�صمات  الئحة  وح�صر  النحو  م�صتويات  في  الطبقات  مختلف 
طبقة وتمييز الكل منها من الخا�ض وهذا يهم اأن�صاق ال�صمات المولدة 

للكيانات والعالقات التركيبية)8(. 
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3-2 - اأنواع ال�صمات:

اأن المعجم يت�صمن  اأعمال ت�صوم�صكي )1995م( نجد  اإلى  بالعودة 
ال�صواتي،  الم�صتوى  في  تتحقق  �صواتية  �صمات  ال�صمات؛  من  مجموعة 
و�صمات داللية تتحقق في الم�صتوى الداللي و�صمات نحوية اأو �صكلية تقوم 
)1995م(  ت�صوم�صكي  ميز  كما  النحوية.  االإج��راءات  في  اأ�صا�صي  بدور 
و�صمات  المعجمية  الوحدات  مالزمة  �صمات  ال�صمات،  من  نوعين  بين 
�صياقية تزداد اعتباطا حين تدخل الوحدة المعجمية اإلى التعداد. وميز 
ت�صوم�صكي اأي�صا بين ال�صمات القوية وال�صمات ال�صعيفة ومن نتائج هذا 
الف�صل التمييز بين النقل الظاهر )overtmovement( والنقل الخفي 
قبل  وا�صحة  نقل  عملية  ت�صكل  القوية  فال�صمة   .)covertmovement(
التهجية )spellout( وتوؤدي اإلى ال�صلكية التي تف�صي اإلى تكوين ال�صل�صلة.
اأما ال�صمات ال�صعيفة فيتاأجل فيها النقل اإلى ما بعد التهجية، حيث 
المنطقية. وفي �صياق ت�صنيف  ال�صمات ب�صكل خفي في ال�صورة  تنتقل 
وال�صمات غير  الموؤولة  ال�صمات  بين  تمييزه  ن�صيف  لل�صمات  ت�صوم�صكي 

الموؤولة التي تحذف )Delet( وقد تمحى.

3-3 - �صمات الم�صدري المو�صول في بنية ال�صلة المقيدة:

يرجع ت�صنيف ت�صوم�صكي ال�صمات اإلى اأق�صام متعددة لكونها ت�صكل 
مدار البرنامج االأدنى نظرا الأهميتها ومميزاتها. و�صنقدم فيما �صياأتي 

ال�صمات التي يت�صمنها المو�صول في بنية ال�صلة المقيدة.
فال�صتقاق العبارة اللغوية: »قام زيد الذي نجح في االمتحان«.

 نفتر�ض اأن التعداد )Numeration( يت�صمن مفرداتها )الوحدات 
المعجمية(:

) جاء - زيد - الذي - نجح - في - ال - امتحان(
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في  وم��ع��ط��اة  م��الزم��ة  اأ�صلية  �صمات  اأع���اله  ال��وح��دات  تت�صمن 
الوحدات  اأ�صلية و�صمات �صياقية ت�صاف حين تدخل  التعداد)9( �صمات 

المعجمية اإلى الن�صق الحو�صبي مثلما يو�صح الجدول اأ�صفله.
�صمات  اإل��ى  ال�صمات  )1995م(  ت�صوم�صكي  تق�صيم  اإل��ى  وبالنظر 
ال�صمات  هي  الموؤولة  ال�صمات  اأن  يتبين  موؤولة،  غير  و�صمات  موؤولة، 
)ا�صم،  المقولية  ال�صمات  مثل  المعجمية  للوحدات  المالزمة  االأ�صلية 
فعل(. اأما ال�صمات غير الموؤولة فت�صند لها قيم فارغة، وهي بذلك تكون 
غير مقيمة )Unvalued(، في حين اأن ال�صمات الموؤولة  تكون مو�صومة 
الطبيعة  ذات  الموؤولة  غير  ال�صمات  بين  الفرق  يمثل  وهذا   ،)valued(
ال�صياقية، وال�صمات الموؤولة ذات الطبيعة المالزمة)10(، وتملك ال�صمات 

غير الموؤولة خ�صائ�ض تتجلى فيما يلي:
اأ  - تو�صم بمقت�صى طابق لكي يتمكن اال�صتقاق.

ب - بمجرد ما تو�صم فاإنها تختفي عن اال�صتقاق.
 )Transfer( ج - ينبغي اأن تتحول اإلى ال�صورة ال�صوتية بوا�صطة التحويل

قبل اإلغائها، الأن لها انعكا�صا �صوتيا.
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اأن  يتبين  بال�صمات  المتعلقة  ال�صابقة  ال��ج��دول��ة  اإل���ى  وبالنظر 
الم�صدري المو�صول 

يت�صمن �صمة موؤولة ]+ تعريف[ حيث يولد في المعجم حامال لهذه 
ال�صمة، بمعنى اأنها مالزمة له في المدخل المعجمي مثله مثل المو�صوالت 
الم�صتقة منه. ويت�صمن الم�صدري المو�صول »الذي« باعتباره يتوزع مع 
االإع��راب  �صمة  في  تتمثل  �صياقية  موؤولة  غير  �صمات  المقيدة  ال�صالت 

و�صمة التطابق.

1-3-3 - �صمات االإعراب:

 تنتمي �صمة االإعراب اإلى ال�صمات النحوية )Formalfeature( التي 
ت�صم ح�صب ت�صوم�صكي )1995م( االأ�صناف التالية)11(: 

اأ  - ال�صمات المقولية.
ب  - �صمات العدد والجن�ض و ال�صخ�ض.

ج - �صمات االإعراب.
د - �صمة قوية، حيث ال�صمة مقولية.

وتق�صم  النحوية،  ال�صمات  اإذن، جزءًا من  االإع��راب،  �صمات  ت�صكل 
فيما  نحددها  فعلية  و�صمات  ا�صمية،  �صمات  ق�صمين:  اإلى  ال�صمات  هذه 

يلي:
اإلى  تحتاج  ال  �صمات  بكونها  االإعرابية  اال�صمية  ال�صمات  تتميز 
اإدخالها في المعجم، الأن اال�صم يملكها بحكم انتمائه اإلى مقولة اال�صم، 
كما تتنباأ بذلك مبادئ النحو، وال �صيء في المعجم يدل على اأن اال�صم 
من�صوب اأو مرفوع اأو مجرور. فهذه ال�صمات االإعرابية تحددها مبادئ 
النحو، وت�صند اإلى اال�صم عند دخوله التعداد.وبعبارة اأو�صح، فاالإعراب 
في الوحدة المعجمية »زيد« تحدده مبادئ النحو وتكمن �صياقية االإعراب 
في اأن اال�صم ياأخذ اإحدى ال�صمات االإعرابية في التعداد. وتقوم مبادئ 
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النحو اأثناء الحو�صبيةمن التعداد اإلى ال�صورة المنطقية بتحديد ما اإذا 
اأو رفعا اأو جرا. اأما ال�صمات االإعرابية الفعلية  كانت هذه ال�صمة ن�صبا 
فهي �صمات مالزمة، خالفا لل�صمات اال�صمية. فالفعل )كتب( في المثال 

االآتي:                                »كتب الباحث المقالة«.
يملك في المعجم �صمة مالزمة ]+ ن�صب[، اأي اأنه يملك القدرة على 
كونهما  في  والفعلية  اال�صمية  االإعرابية  ال�صمات  وتتميز  الن�صب.  اإ�صناد 
ي�صتركان في خا�صية واحدة هي �صمة ]+ موؤول[، فزيد يملك �صمة �صياقية 
]+ اإعراب[ وهي �صمة غير موؤولة التي تعني اأن االإعراب ال ي�صاهم في التاأويل 

في ال�صورة المنطقية، ولذا يجب اأن يحذف  ليتقاطع اال�صتقاق)12(. 

)Agreement( :3-3-2 - �صمة التطابق

من مميزات مكونات جملة ال�صلة التطابق في مجموعة من ال�صمات 
قبل  التطابق  �صنف  وقد  المقال.  هذا  في  الحقا  �صيتبين  ما  نحو  على 
ت�صوم�صكي )1995م(  لكن  الوظيفية.  المقوالت  االأدنى �صمن  البرنامج 
اأعاد النظر فيه، ولم يعتبر التطابق مقولة وظيفية. ورغم ذلك، الزال 
ويتاألف  التركيبية.  العالقات  �صبط  في  اأ�صا�صيا  دورا  يلعب  التطابق 
التركيب.  اأجزاء  بين  ال�صلة  توثق  المكونات  التطابق من مجموعة من 
واالإعراب  والعدد  والنوع  والجن�ض  ال�صخ�ض  في  المكونات  هذه  وتتمثل 

والتعيين. واأ�صبح التطابق م�صوؤوال عن م�صارات ا�صتقاق الجملة.
 لنتاأمل االأمثلة التالية لفهم �صمة التطابق ودورها في �صالمة ا�صتقاق 

بنية ال�صلة المقيدة:
1( جاء الطالب الذي كتب الدر�ض.

2( جاء الطالبان اللذان كتبا الدر�ض .

3(* جاء الطالب اللذان كتبا الدر�ض .
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4(* جاء الطالبان الذي كتبا الدر�ض.

5(* جاء الطالبان اللذان كتب الدر�ض.

 اإذا علمنا اأن التطابق يخ�صع للخ�صائ�ض التالية:
• يكون التطابق  في المبنى مخ�ص�ض- راأ�ض.

• يكون التطابق في مجال محلي.
من  نوعا  التطابق  )يكون  راأ���ض   - راأ���ض  المبنى  في  التطابق  يكون   •

االإدماج(.
اأمكننا االآن فهم �صالمة ا�صتقاق الجمل اأعاله اأو لحنها. ففي )ج 1( 
وقع التطابق بين »الطالب« و»الذي« و»ال�صمير العائد« في �صمة التعريف 
بين  ال�صمات  جميع  في  التطابق  ووق��ع  واالإع���راب.  واالإف���راد  والتذكير 
مكونات ال�صلة في)ج 2( مما يف�صر �صالمة ا�صتقاقها. اأما )ج 3( فلحنها 
والم�صدري  »الطالب«   اال�صمي  ال�صابق  بين  التطابق  غياب  عن  ناتج 
4( بغياب �صمة التطابق  المو�صول »اللذان« في العدد. ويف�صر لحن )ج 
»الطالبان«  ال�صابق  اال�صمي  والمركب  »الذي«  المو�صول  الم�صدري  بين 
)اأو المركب الحدي(. اأما ) الجملة 5( فلحنها ناتج عن غياب التطابق 
»اللذان«.  المو�صول  والم�صدري  العائد  ال�صمير  بين  »العدد«  �صمة  في 
تعد تفح�ض لذلك عو�ض  لم  ال�صمات  فاإن  لت�صوم�صكي )1998م(  وتبعا 

الفح�ض بعملية طابق.
للم�صبار  الموؤولة  غير  ال�صمات  بمحو  )طابق(  العملية  هذه  وتقوم 
والم�صبار  العملية.  قطبي  يمثالن  اللذين   )goal( والهدف   )Probe(
وينبغي  الموؤولة)13(.  غير  ال�صمات  يملك  الذي  المتطابق  العن�صر  هو 
بموافقة  وتقوم عملية »طابق«  الموؤولة.  الهدف  توافق �صماته �صمات  اأن 

�صمات الهدف ب�صمات الم�صبار. وتطبق طابق وفق القيود التالية:



بنية سمات املصدري املوصول في بنية الصلة املقيدة

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

262

جـــــذور

اأ  - تنطبق العملية طابق بين الم�صبار والهدف اإذا كان الهدف ن�صيطا 
بحكم امتالكه �صمات غير موؤولة.

ب  -  لنطبق ذلك على جملة ال�صلة المقيدة التالية: 
جاء الطالب الذي كتب المقال.

تت�صمن  المقيدة  ال�صلة  مكونات  اأن  على  اأعاله  الخطاطة  تطلعنا 
طابق  عملية  �صروط  اإل��ى  وبالنظر  موؤولة.  غير  و�صمات  موؤولة  �صمات 
هو   )PROBE( فالم�صبار اأعاله،  المثال  في  العملية  تطبيق هذه  يمكن 
العن�صر المتطابق الذي يملك ال�صمات غير الموؤولة)14(، مثل »الطالب« 
 +[ �صمة  توافق  وه��ي  م��وؤول��ة،  غير  �صمة  تعريف[   +[ �صمة  يملك  ال��ذي 
تعريف[ الموؤولة بالن�صبة للم�صدري المو�صول »الذي«  حيث وقع التوافق 
عملية  وتقوم  والهدف.  الم�صبار  بين  التعريف  �صمة  في   )matching(

طابق بمحو ال�صمات غير الموؤولة لقطبي العملية الم�صبار والهدف.
فهو  اإعراب[   +[ هي  موؤولة  �صمة  يملك  »ال��ذي«  الم�صدري  اأن  كما 
مما  اإ�صناد الن�صب[   +[ اإذن م�صبار وكتب هدف الأنه يملك �صمة موؤولة 
يجعل  التوافق بين الم�صار والهدف في �صمة االإعراب. وتجدر االإ�صارة 
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ال�صمات  تقوم  النقل، حيث  الموؤولة هي محركات  غير  ال�صمات  اأن  اإلى 
غير الموؤولة بدور هام في تحريك العمليات الحو�صبية. وتبعا لت�صوم�صكي 
في  االكتمال  ويعني  مكتملة،  فارغة  �صمات  له  الم�صدري  فاإن   )2001(

ال�صمات الفارغة التوافق في جميع ال�صمات التطابقية.

الهوامــ�ش

)1( المبرد: المقت�صب  ج 3. �ض. 197.
)2( انظر: ال�صعيدي )2005(. �ض. 352.

)3( انظر الفا�صي الفهري )1985(، ج 2، �ض 80.
)4( انظر ت�صوم�صكي )1995( �ض 235.

)5( انظر ت�صوم�صكي )1995( الف�صل الرابع.
)6( انظر نظرية الفح�ض )chekingthory( في ت�صوم�صكي )1995( �ض  279 وما بعدها.

)7( انظر ت�صوم�صكي )1998( والرحالي )2003( �ض 24.
)8( انظر محمد غاليم )2010( »ال�صمات في التحليل اللغوي« من�صورات مختبر الل�صانيات 

والتوا�صل. كلية ابن ام�صيك، الدار البي�صاء �ض 9 وما بعدها.
التعداد )Numeration( انظر ت�صوم�صكي )1995(  التفا�صيل عن  )9( لمعرفة مزيد من 

�ض 225.
)10( انظر بوكيلي ح�صن )2010(.

 Types( ض 277  في معر�ض حديثه عن اأنماط ال�صمات� )11( انظر ت�صوم�صكي )1995(
.)of fatures

)12( انظر الرحالي )2003( �ض 25.
*عالمة لحن الجملة.

)13( انظر الرحالي )2003( �صفحة 32.
)14( انظر الرحالي )2003( �ض 32.
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كتاب )حماوالت يف النقد( ملحمد حممد علي

قراءة نقدية

اأبو �صباح علي الطيب)*(

مقدمـــــة:
�سدر كتاب )محاوالت في النقد( لل�ساعر والناقد ال�سوداني الراحل 
البلد  دار  عن  �سفحة  وت�سعين  مائة  في  علي،  محمد  محمد  االأ�ستاذ/ 
والطبعة  1998م،  العام  في  ال�سودان،  في  بالخرطوم  والن�سر  للطباعة 
من  مجموعة  الكتاب  وت�سمن  االأول��ى،  الطبعة  هي  عليها  اعتمدنا  التي 
 ،1952 مابين  الفترة  ال�سودانية في  ال�سحف  ن�سرت في  التي  المقاالت 
والعام 1958م، وهو كتاب متعدد الوجوه، يجيل اأنظارنا بين اآراء نقدية 
من  ح�سين  طه  موقف  ونقد  نوا�س،  اأبي  ال�ساعر  تجربة  تتناول  متباينة 
ديوان )اأ�سداء النيل( لل�ساعر عبد اهلل الطيب، وجماع ال�ساعر االإن�ساني، 
وفكاهة ال�ساعر خليل عجب الدور، وموقف الناقد النويهي من الف�سيلة 
بين البداوة والح�سارة، واالأدب ال�سوداني وتاريخه، والغمو�س في �سعر 

ونثر التجاني يو�سف ب�سير، ونظرة في قواعد اللغة، وفي االأدب والدين.
ت�سي  مثلما  وغناها،  المو�سوعات  تنوع  اإلى  الكتاب  ف�سول  وت�سير 
وامتالكه  وعمقها،  ثقافته  وات�ساع  الناقد،  ببراعة   - الوقت  ذات  في   -
اأدوات نقده، ف�ساًل عما تت�سم به �سخ�سيته من بعدين هما: التوا�سع، 

واالعتداد بالنف�س.

)*( أستاذ األدب والنقد بجامعة أم درمان اإلسالمية ومعار إلى جامعة القصيم.
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ولعل البعد االأول يتجلى في:
1 - اختيار الناقد )محاوالت في النقد( عنوانًا لكتابه، وهو عنوان يريك 
التوا�سع بين دفتي �سفر له خطره في مجال الدرا�سات النقدية، بما 
انطوى عليه من تاأمالت، وفكر، وا�ستمل عليه من اأحكام مو�سولة 
بالتراث النقدي العربي، وكان حق الكتاب - في تقديرنا - اأن يكون 

عنوانه: )درا�سات في النقد(.
كتاب  في  انتباهي  »ج��ذب  علي:  اإبراهيم  حيدر  يقول  ذل��ك  وف��ي 
من  وك��ان  ال��م��ج��ددة...  االآراء  م��ن  ع��دد  علي  محمد  محمد  االأ���س��ت��اذ 
النقد(  في  )محاوالت  لكتابه  المتوا�سع  العنوان  يكون  اأن  المفتر�س 
االأفكار  الكثير من  الواقع يحتوي على  النقد( فالكتاب في  هو )تجديد 
التجديدية التي كانت تحتاج اإلى الكثير من المتابعة، والنقا�س«)1(. واإلى 
ذات الراأي ي�سير عبدالمنعم عجب الفيا عندما يقول: »والحق اأن عنوان 
لقيمته  بالن�سبة  التوا�سع  من  كثير  فيه  النقد(  في  )محاوالت  الكتاب 
االأدبية، ور�سانة اأ�سلوبه، ومتانة اأفكاره التجديدية التي التزال طازجة، 
وكاأنها كتبت للتو، فكل الق�سايا التي تناولها هذا الكتاب التزال �ساخنة، 
ومحفزة للتفكر والنقا�س، ولي�س من بينها ق�سية واحدة، اأو مقال واحد 

يمكن اأن يهمل، اأو يغ�س الطرف عنه«)2(.
2 - وفي قوله عن م�سوغات ن�سر مقاالته تلك »... واإنما عنيت بن�سرها 
اأرجوه لها من  اأفكارًا وخواطر لم تنل ما كنت  الأني راأيتها تت�سمن 
في  يلبث  كتاب  في  ن�سرها  في  اأن  وظننت  والتمحي�س،  المناق�سة 
اإعادة مناق�ستها المتاأنية فائدتين: فائدة للحركة  يد القارئ، وفي 
اأخرى  وفائدة  النقد،  حركة  وخا�سة  االأدب��ي،  محيطنا  في  االأدبية 
تعود عليَّ اأنا بت�سحيح اأفكاري، وتنقية معتقداتي االأدبية من �سوائب 
الخطاأ«)3(. فالمقاالت عنده تت�سمن اأفكارًا وخواطر، ولم يقل اآراء 
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 )... نقدية، ف�ساًل عما تنطوي عليه عبارة )وفائدة اأخرى تعود عليَّ
ال��راأي  فيها  ي��رى  وال  اأحكامه،  ب�سحة  يقطع  ال  فهو  توا�سع،  من 

االأخير، مثلما ال يرى �سيرًا في مراجعتها في �سوء اآراء االآخرين.
ولكن هذا الروح - قرين مثل هذه المواقف - ال يلبث اأن يتحول اإلى 

نقد عنيف حالما دخل الناقد في خ�سومات نقدية.
في  يكون  ما  اأو�سح  فهو  بالنف�س(،  )االع��ت��داد  الثاني:  البعد  اأم��ا 
ا�ستمل  التي  النقدية  االآراء  في جملة  الناقد  بها  يطالعنا  التي  االأحكام 
»اإن محمدًا  �سالح:  منير  االأ�ستاذ  قول �سديقه  يوؤيد ذلك  كتابه،  عليها 
كان ال يقبل اأن يهزم في المعارك النقدية قط، ي�ستعمل في ذلك �ستى 
ال�سبل الإظهار خ�سمه بمظهر ال�سعيف الجاهل، ويالحق خ�سمه بالنقد 
العنيف في كل محل يحل به، مما يجعله مرهوبًا مهابًا، وهذا اإنما يرجع 

اإلى اعتداده بنف�سه، وثقته بمعرفته«)4(.
والجزالة،  بالقوة،  النقد(  في  )محاوالت  في  الكاتب  لغة  وتمتاز 
 - القديم - ميدان معرفته  العربي  بالنقد  متاأثر  فهو  االأ�سلوب،  ومتانة 
لنقد غربي فيما كتب ذلك  اأجنبية، وال ظالاًل  لثقافة  اأثرًا  نكاد نرى  ال 
الأن جذور ثقافته ات�سلت بحفظ كتاب اهلل العزيز، وتلقي درو�س اللغة 
االلتحاق  ثم  درم��ان،  باأم  العلمي  بالمعهد  االإ�سالمية  والعلوم  العربية، 
ولع  به من  ات�سم  فيها، ف�ساًل عما  التي تخرج  العلوم بم�سر  دار  بكلية 
بالمعرفة بعامة، وما يت�سل منها بحركة النقد االأدبي بخا�سة، في عزم، 
وكفاح م�ستمرين توجا بنيل الناقد درجة الماج�ستير عن درا�سته بعنوان 
)ال�سعر ال�سوداني في المعارك ال�سيا�سية 2821-1924م(. وبتاأمل طريقة 
الناقد محمد محمد علي في مناق�سة االأفكار، واالآراء، وتحليل الن�سو�س 

نلفيها تقوم  في الغالب على:
1 - ا�ستح�سار الفكرة، اأو الراأي، اأو الن�س.
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2 - مناق�سة ذلك في �سوء اآراء نقدية، ون�سو�س �سعرية تت�سل بالمو�سوع.
3 -   ت�سجيل المالحظات النقدية.

يظهر  اأو  بنف�سه،  الناقد  يعتد  اأن  اإم��ا  )ومعه  الحكم  اإل��ى  االنتهاء   -  4
توا�سعه حال االعتراف بقيمة العمل(.

ل�سخ�سية �ساحبه، يحكي  النقد( مراآًة  ويعد كتاب )محاوالت في 
اأحواله فتراه - في بع�س ف�سوله - واثقًا مطمئنًا، وتتبدل به االأحوال، 
فتريك منه مهاجمًا عنيدًا، وهو »رجل مطبوع على البوح، و�سخ�سيته في 
�سعره ونثره غاية في الو�سوح، فهو مف�سح عن اآماله، واآالمه، وما يحب، 

وما يكره، وعن نظرته للثقافة والفنون، وعن مطامحه في الحياة«)5(.
على اأن �سمة اأخرى تقف بين ثقة الناقد بنف�سه، وبين روؤيته مهاجمًا 
مو�سوعات  تناول  وف��ي  الخ�سوم،  على  ال��رد  في  ج��راأت��ه  هي  عنيدًا، 
اأثارت �سروبًا من الجدل والمناق�سة، من ذلك مقاالته بعنوان: )االأدب 
ال�سوداني وتاريخه( التي يدعو فيها اإلى وجوب العناية باالأدب ال�سوداني، 
واإدخاله �سمن مناهج التعليم بالمدار�س ال�سودانية، االأمر الذي تباينت 
حوله االآراء، واختلفت معه تبعًا لذلك ردود الناقد التي يقول في اإحداها: 
»... و�ساأق�سر حديثي اليوم على النظر في مقالة لالأ�ستاذ عبد الرحيم 
االأمين ن�سرت بجريدة االأمة العدد »1990« يقول الكاتب المحترم بعد اأن 
اأ�سار اإلى اأنه قراأ مقاالتي االآنفة الذكر »وراأيي اأنه ال يوجد اأدب �سوداني 
محلي، يختلف عن المادة العربية التقليدية، التي تنتج في اأغلب البالد 
في  النثر  حظ  ويقل  ال�سعر،  فيها  يكثر  مادة  وهي  االإ�سالمية.  العربية 
فنونه المختلفة، كالق�سة، والمقالة، والدراما. ومعنى هذا اأنه ال يوجد 
هناك  كانت  واإن  اأوع��دن،  لبنان،  اأو  �سوريا،  اأو  م�سر،  في  محلي  اأدب 

�سمات �سكلية تختلف باختالف البالد«.
اأن هذه  ثم يردف الناقد محمد محمد علي معلقًا: »من غير �سك 
الفكرة التي اأتحفنا بها االأ�ستاذ فكرة جديدة لم ي�سبقه اإليها اأحد فيما 
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اأعلم، واأخ�سى اأاّل يتبعه فيها اأحد، الأنها غريبة كل الغرابة على التفكير 
الذي اعتاد اأن يربط الم�سببات باأ�سبابها، والنتائج بمقدماتها...«)6(.

وتتفاوت طريقة الناقد، وتختلف اأ�ساليبه فيما اأ�سرنا اإليه من جراأة، 
ففي رده على محمود محمد طه، وحديثه عن فل�سفته يخاطبه بالقول: 
فل�سفتك  تنزل  واأن  الواقع ق�سطًا كبيرًا من احترامك،  اأن تعطي  »اأحب 
قد  مثلك  رجل  اإل��ى  الحاجة  اأ�سد  في  فنحن  االأر���س،  اإل��ى  ال�سماء  من 
عرف عند النا�س باالإخال�س، وحب الحق وال�سجاعة في الجهر به«)7(. 
ونرى �سورة اأخرى في تعليق الناقد على نقد طه ح�سين لديوان )اأ�سداء 
النيل( يلخ�سها قوله: »اإن اأ�ستاذنا طه لم يعن العناية التي كنا ننتظرها 
منه بلباب الديوان وجوهره، واإنما �سغل عن ذلك، و�سغلنا معه باأعرا�س 
اإن �سلم الجوهر، وقد بالغ في ت�سخيم هذه االأعرا�س  ي�سهل اطراحها 
مبالغة ال نرى ما ي�سفع لها في �سعر ال�ساعر، وقارئ ال�سعر اليوم ياأمل اأن 
يجد في نقد ناقد مثل الدكتور طه �سيئًا غير هذا النقد الفقهي المبالغ 

فيه...«)8(.  
وتتمدد هذه الجراأة في كتاب )محاوالت في النقد( لنطالع عناوين 
المعاهد،  طالب  �سجر  لما  ذلك  به(  لنا  حاجة  ال  النحو  )ه��ذا  مثل: 
التي يقدم فيها الدر�س النحوي، وارتفعت  والمدار�س بجمود المواعين 
اأ�سواتهم بال�سكوى من عقم الطرائق التي ي�سلكها بع�س مدر�سيه، على 
الناقد عنوانًا مماثاًل  لها  فاأفرد  ا�ستثناًء في ذلك،  البالغة لم تكن  اأن 
)هذه البالغة ال حاجة لنا بها(. ومثل هذا كثير مما حفلت به قراءتنا، 

وحواه الكتاب مما �سنف�سله باإذن اهلل.
نقد  وبين  المبا�سر،  النقد  بين  كتابه  في  الناقد  مواقف  وتتناوب 
بالتجارب  المت�سلة  االآراء  على  الكتاب  ق��راءة  اقت�سرت  وقد  النقد، 
في  واآراء  اجتماعي،  نقد  من  ت�سمنه  ما  بذلك  متجاوزة   ال�سعرية، 



كتاب )محاوالت في النقد( حملمد محمد علي

20
15

ير 
نا

- ي
هـ 

14
36

ل 
ألو

ع ا
بي

، ر
 3

9 
دد

لع
ا

270

جـــــذور

روؤى  وتحمل  االجتماع،  علم  من  طرفًا  تم�س  مختلفة  اأخرى  مو�سوعات 
واإلمامه  الأف��الط��ون،  المعرفة  نظرية  الناقد  ا�ستيعاب  تحكي  فل�سفية 
في  اآرائ��ه  لخدمة  ذلك  توظيف  على  وقدرته  بل  الفل�سفة،  علم  باأ�سول 
الربط بين االأدب، والثقافة المحلية، وفيما تناول من مو�سوعات �سملها 
عما  طبيعتها  اختالف  منهما:  االأول  ل�سببين  تجاوزها  وراأينا  الكتاب، 
تناولنا من تجارب �سعرية، اأو ق�سايا مت�سلة بال�سعر بما يعطي الدرا�سة 
ان�سجامًا، وات�ساقًا، والثاني: اأن درا�سة نقدية �سابقة لالأ�ستاذ عبد المنعم 
عجب الفيا تناولت ب�سيء من العمق، والتف�سيل روؤية محمد محمد علي 
جديدة،  نقدية  لغة  اإل��ى  ودعوته  النحو،  واأ�سول  للبالغة،  التجديدية 
ونظرته للعالقة بين الدين، واالأدب، والفل�سفة. كل ذلك في درا�سة واعية 
اإن   - اإ�سافة  معها  نح�سن  ال  ب�سورة  اإليها  الم�سار  المو�سوعات  غطت 
نحن فعلنا - فاكتفينا باالإ�سارة اإلى ذلك، وراأينا اأن نحيل اإلى الدرا�سة 

التي جاءت تحت عنوان )محمد محمد علي ناقدا ومفكرا()9(. 

تمهيـــــد:
تحاول هذه القراءة  ا�ستق�ساء جهد نقدي، الأحد اأهم  اأعالم االأدب 
ال�سوداني الحديث ممن ا�سطلعوا باأثر كبير في بناء نه�سة علمية  رفدت 
قاعات  في  االأكاديمي  بين:  توزع  متنوع  بنتاج  حينها  الثقافي  الم�سهد 
الثقافي  في ال�سحافة، والمنهجي في مجال  الفكري  الدر�س، واالأدبي 
البحث العلمي، فاالأديب، والناقد ال�سوداني محمد محمد علي من مواليد 
حلفاية الملوك في العام 1922م، تلقى تعليمه االأولي بها. وهو �سليل اأ�سرة 
حكم، فجده الأبيه اآخر �سالطين )العبدالب( الذين زال ملكهم على يد 

االأتراك اإبان غزوهم ال�سودان.
في  العلمي  درمان  اأم  معهد  في  تخرجوا  ممن  علي  ومحمد محمد 
العام 1945م، ليعمل بال�سحافة )1945-1946م(، وا�ستمر ن�ساطه فيها 
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بن�سر مقاالت نقدية )1952-1958م(، جمعها فيما بعد في كتابه مو�سوع 
الحياة  �سوؤون  تناولت  اأخرى  ومقاالت  النقد(،  في  )محاوالت  قراءتنا 

العامة �سمنها كتابه)من جيل اإلى جيل(.
�سافر اإلى م�سر، والتحق بكلية دار العلوم، ونال فيها لي�سان�س اللغة 
اإلى  عاد  ثم  بالقاهرة،  اإبراهيم  جامعة  من  التربية  دبلوم  ثم  العربية، 
ومحا�سرًا  الثانوية،  بالمدار�س  العربية  للغة  مدر�سًا  وعمل  ال�سودان، 
جامعة  التربية  كلية  بعد  فيما  �سار  ال��ذي  العالي  المعلمين  بمعهد 

الخرطوم.
العلوم، لينال  اإلى م�سر ثانية، طالب درا�سات عليا بكلية دار  عاد 
درجة الماج�ستير عن مو�سوعه بعنوان: )ال�سعر ال�سوداني في المعارك 
واأ�ساف مرجعًا مهمًا  وافيًا،  وفيه قدم عماًل  1880-1924م(  ال�سيا�سية 
اآراء قيمة، وكان - رحمه  اأثبت فيه من  ال�سوداني بما  في مكتبة االأدب 
اهلل - يعد العدة الإكمال مابداأه في الماج�ستير بر�سالة دكتوراه بعنوان: 
)ال�سعر ال�سوداني في المعارك ال�سيا�سية 1924-1953م(، ولكن اختاره 
اهلل اإلى جواره قبل اأن يتحقق ذاك الطموح، كان ذلك في العام 1970م.
لالأديب محمد محمد علي مجموعتان �سعريتان: )األحان واأ�سجان( 
ي�سم  وهو  �ساردة(  1936-1960م، و)ظالل  بين عامي  نظمت ق�سائده 
به  ماحفلت  ديواناه  وافق  وقد  1960م.  العام  بعد  كتبت  التي  الق�سائد 
في  التجديد  اأوج��ه  فتعددت  للتجديد،  دعوة  من  ال�سعرية  غير  كتاباته 
�سعره، وهي دعوة تبناها االأديب في غير مو�سع ف�سرت فكره في الكثير 
تطالعك  للعيان،  بدت  ماثلة  اآراء  �سورها  اأو�سح  في  وتجلت  كتب،  مما 
اأمعنت النظر في كتابه )محاوالت في النقد( الكتاب الذي ات�سم  كلما 

بالمنهجية، وكان له خطره في مجال نقد االأدب ال�سوداني.
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قراءة الكتاب:
1-1 اأبو نوا�س عند ثالثة من النقاد:

جاءت قراءة الناقد محمد محمد علي الأبي نوا�س من خالل ثالث 
تحيز  وفيها  والنويهي.  �سدقي،  الرحمن  وعبد  ف��روخ،  لعمر  درا�سات 
الناقد للنويهي تحيزًا وا�سحًا، حينما قال: »فاأنا مغرم بما يكتبه الدكتور 

النويهي، �سواء وافق ال�سواب في نظري اأو جانبه«)10(.
بقيمة  واع��ت��راف  خا�س،  تقدير  عن  عبر  واإن   - القول  ه��ذا  ومثل 
ناقد له جهود علمية مقدرة - من �ساأنه اأن يوجه النقد بعيدًا عن م�ساره 
النويهي  روؤية  به  ارتقت  واإن  م�سبقة،  اأحكام  اإلى  به  ينتهي  واأن  العلمي، 

العلمية في تحليل �سخ�سية اأبي نوا�س من الجانب النف�سي.
النقد(  في  )محاوالت  كتاب  �ساحب  اخت�سار  من  نلحظه  ما  وهو 
الآراء ال��ن��اق��دي��ن )ع��م��ر ف���روخ، وع��ب��دال��رح��م��ن ���س��دق��ي( ب��ل وت��ج��اوز 
لم  مبت�سرًا،  مخت�سرًا  حكمه  لياأتي  نوا�س،  اأبي  تجربة  عن  درا�ستيهما 
عليهما  وي�سدر  العنوان،  في  ي�سمنا  اأن  غير  معه  الناقدين  حظ  يكن 
حكم - مقت�سب - واحد، اخت�سره قوله »ومهما يكن راأي القارئ وهواه، 
فاإني لم اأجد عند عمر فروخ �سيئًا جديدًا اأ�ستفيده، ولم اأجد عند عبد 
نوا�س،  اأبي  اأخبار  يجعل من  اأن  الرحمن �سدقي جديدًا، غير محاولته 
واأ�سعاره ق�سة متالحمة الحلقات، وقد �سو�س ما اأراد اأن يكون مو�سواًل 
بذكر حقائق تاريخية عن الدولة العبا�سية، وبع�س رجالها، مما يعرفه 
معظم القراء. واإن كان اأبونوا�س في ق�سة عبد الرحمن �سدقي اأحب اإلي 

من اأبي نوا�س في كتاب النويهي«)11(.
ب�سحة  القطع  يرى  ال  علي  محمد  محمد  الناقد  اأن  من  وبالرغم 
الحقائق التي اأوردها النويهي، لكونها مثار خالف، وجدل بين من يرون 
من  بالرغم  يوفق،  لم  اأنه  يرون  من  وبين  ال�سواب،  �ساكلة  اأ�ساب  اأنه 
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هذا، اإال اأنه اأفا�س في تدوين مالحظاته)12(، التي نكتفي منها بما ذهب 
اإليه بالقول:

1 - اأراد الدكتور اأن يفهمنا اأن دعوى اأبي نوا�س �سرف الخمر، وكرامتها، 
الخمر،  ح��رم  االإ���س��الم  الأن  الم�سلمين،  معظم  عند  غريبة  تبدو 
وو�سفها باأنها رج�س من عمل ال�سيطان. ويعلق �ساحب )محاوالت 
اأرى ذلك، فالخمر، بالرغم من تحريم  في النقد( بقوله: »واأنا ال 
االأ�سربة،  �سائر  من  اأرق��ى  الم�سلمين  نظر  في  ظلت  لها،  االإ�سالم 

ويكفي دلياًل على ذلك، قول ح�سان بن ثابت يوم فتح مكة:
اإذا ما الأ�شربات ذكرن يوماً           فهن لخال�س الراح الفداء

الجنة،  بخمر  اأ�ساد  نف�سه  الكريم  القراآن  اإن  القول  في  وي�ستمر 
اأنهار الع�سل الم�سفى واللبن، فالم�سلمون يعرفون  اإ�سادة لم تظفر بها 
توجب  الأ�سباب  محرمة  كانت  واإن  االأ�سربات،  �سائر  عن  متميزة  اأنها 
تحريمها في الدنيا. وينبغي اأن نذكر اأن ال�سعر الجاهلي يمجد الخمر، 
واأن ال�سعراء في جميع الع�سور يمجدونها، حتى ال�سوفية لم يروا باأ�سًا 
من اإدخالها في رموزهم، واأن الن�سارى الذين يقد�سون الخمر كانوا وما 
اأثره في  لكل هذا  اأن  الم�سلمين، ويخالطونهم، وال �سك  ي�ساكنون  زالوا 

نفو�س الم�سلمين ونظرتهم اإلى الخمر«)13(.
وقول الناقد محمد محمد علي هنا - في تقديرنا  مردود - ال يثبت 
اأمام حقيقة ما ذهب اإليه النويهي  لما ت�سمنه من محاولة اإثبات اأن الخمر 
بالرغم من تحريمها ظلت االأرقى من بين االأ�سربة عند الم�سلمين، فهو 
قول ال ي�سنده الواقع، وال تقيمه حجة. واأما ا�ستدالله ببيت ح�سان، ففيه 
نظر، لما جاء عن بع�س الرواة)14( من ن�سبة البيت اإلى �سطر الق�سيدة 
اإ�سادة  عن  قوله  واأما  الخمر،  تحريم  قبل  اأي  الجاهلية،  في  قيل  الذي 
اأبا نوا�س لم يكن  اأن  اأدري كيف فات عليه  القراآن بخمر الجنة، فل�ست 
يمجد خمر الجنة؟. واأن القراآن الكريم لم يت�سمن دلياًل على االإ�سادة 
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بخمر اأبي نوا�س؟ وعن تمجيد ال�سعر الجاهلي للخمر، فال اأحد ي�ستنكر 
ذلك، فهو ال يقدح في قول النويهي الذي ينطلق من تحريم االإ�سالم لها، 
لها في رموزهم،  المت�سوفة  ا�ستبطان  اإليه من  الحال فيما ذهب  وكذا 

وفي م�ساكنة من يقد�سونها من الن�سارى للم�سلمين.
2 - ويرى الكاتب )النويهي( اأن اأبا نوا�س تدرج في تفكيره في الخمر، 
فجعلها اأواًل كائنًا حيًا، ثم جعلها �سر الحياة، ثم انتهى اإلى تقدي�سها.
3 - لم يلتفت الدكتور في كتابه اإلى ثقافة اأبي نوا�س، واأثرها في �سعره، 
ونظرته اإلى الخمر، لذلك لم يجعل تاأثر فكره بالفل�سفة وعلم الكالم 

ال�سبب، اأو اأحد االأ�سباب في نزعته لتجريد الخمر في مثل قوله: 
جاءت كروح لم يقم جوهر             لطفاً به اأو يح�شه نور

4 - وهنا ن�سل اإلى م�ساألة خطيرة-والقول لمحمد محمد علي- ال اأرى 
اأن حديث الدكتور فيها كان مقنعًا، فالم�ساألة هي اأن اأبا نوا�س ي�سف 
الخمر في �سعره باأنها )بكر(، و)عذراء(، و)فتاة(، وي�سف الماء 
الذي تمزج به )بحل االإزار(، وال يقول: )اإن الخمر حمراء كالدم(، 

بل يجعلها دمًا... اإلخ. فهل هذا مجاز، اأم له داللة اأخرى؟.
في  يذهب  الدكتور  اإن  القول:  علي  محمد  محمد  الناقد  ويوا�سل 
واإن  اأ�سك في جدته وطرافته،  واأمثالها مذهبًا ال  العبارات  تف�سير هذه 
كنت اأ�سك �سكًا كثيرًا في �سحته وا�ستقامته، فهي عنده لي�ست مجازًا، بل 
حقيقة، فالخمر في نظر اأبي نوا�س امراأة من بنات الب�سر، ال من بنات 
الكروم، وهو يجد في �سربها لذة جن�سية عنيفة، لم ي�ستطع اأن يحققها 
الناقد محمد  يقبله  ال  تف�سير  وهو  والتوائه.  �سذوذه  ب�سبب  الن�ساء،  مع 

محمد علي)15(.
نهجًا  ال�ساعر  م�سايرة  اقت�سى  �سعري  لواقع  مجانبة  فيه  وي��رى 
�سائدًا، اختطه �سعراء من قبله، بل وم�سى عليه �سعراء اآخرون من بعده، 
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ولم يكن ال�ساعر ا�ستثناًء في ذلك، فاإن اأ�سرف فما ذاك اإال الإ�سرافه في 
العبارات  فاأ�سبحت  بالمراأة،  مرتبطة  هي  التي  الخمر  في  ال�سعر  نظم 

التي تدور في محيطها الزمة فنية.
هنا  علي  محمد  محمد  عبارات  اأن  الب�سير  الطيب  ف��اروق  وي��رى 
النف�سية  الدرا�سة  على  انبنى  قد  الكتاب  اأ�سل  الأن  المجاملة،  »اأملتها 
التي تعتمد العقد، والال�سعور، وقد جهد محمد في تفنيد هذه الطريقة، 
اأوردها في  ونقدها، واأبدى مالحظات قيمة على كثير من االأفكار التي 

هذا الكتاب، فما بقي اإذن ليعجب به الناقد، ويفتتن؟«)16(.
محمد  و)محمد  )النويهي(،  الناقدان  اإليه  انتهى  ما  تاأملت  وقد 
النويهي  اآراء  في  فراأيت  الخمر،  نوا�س  اأبي  بو�سف  يت�سل  فيما  علي( 
ا�ستقراًء نف�سيًا جيدًا قاد �ساحبه اإلى نتائج قيمة، على خالف ما هدت 
قراءة الناقد محمد محمد علي �ساحبها اإلى نتائج هي من بنات اأفكاره، 
ال تمت للحقيقة - في تقديرنا - ب�سلة، وال اأكاد اأجد في نف�سي مياًل لما 

عدا راأيه في م�سايرة اأبي نوا�س نهجًا �سائدًا في ال�سعر العربي.

1-2 الدكتور طه ح�شين واأ�شداء النيل:
جاءت كلمة طه ح�سين عن ديوان )اأ�سداء النيل( لعبداهلل الطيب 
على خالف ما يرى الناقد محمد محمد علي الذي يقول: »اأنا ممن قروؤوا 
الديوان باإمعان، وخرجوا منه ب�سورة مطابقة، اأو مقاربة، ثم قروؤوا كلمة 
الدكتور طه الرائعة، وخرجوا منها ب�سورة اأخرى. ويوؤ�سفني اأن اأقول اإن 
ال�سورتين مختلفتان، ال تمت اأوالهما اإلى اأخراهما بقربى اأو ن�سب«)17(.
بهذه العبارات تت�سح �سورة الخالف المجمل  بين الناقدين حول 
قراءة الديوان، ففي حين ركز طه ح�سين على اأ�سلوب ال�ساعر - واعتذر 
)محمد  الناقد  عليه  اأع��اب   - غناء  من  الديوان  حوى  لما  اإهماله  عن 
محمد علي( عدم تف�سيله الحديث في اأ�سلوب ال�ساعر، واقت�ساره على 
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جزء منه، مع تجاوزه بناء الق�سيدة العام، وعدم تناوله ترابط اأجزائها، 
وتالحم �سورها، مكتفيًا بالحديث عن الغريب من االألفاظ، والجزل من 
عن  يتحدث  ح�سين  طه  اأن  في  ي�سك  القارئ  يجعل  غلو  في  االأ�ساليب، 
ديوان اآخر على حد قول الناقد: »وقد غال في هذا غلوًا جعلني اأظن اأنه 

يتحدث عن ديوان اآخر غير )اأ�سداء النيل(...«)18(.
فو�سف الديوان بالع�سير اإلى الحد الذي يغلق على المتلقي فيه من 
االإجحاف، ومجانبة الحقيقة الكثير، ولي�س اأدل على ذلك من قول الناقد 
محمد محمد علي: »هذا الديوان الع�سير الذي ال ي�سبر على قراءته غير 
اأولي العزم ال اأعرفه، واإنما اأعرف ديوانًا قراأته في ي�سر ي�سير، ولم األتفت 

اإلى �سرح �ساحبه اإال لمامًا«)19(.
اأن  »وع��ن��دي  بقوله:  الب�سير  الطيب  ف��اروق  الناقد  ي��وؤي��ده  ما  وه��و 
مبالغة الدكتور طه ح�سين في حديثه الغريب عن )اأ�سداء النيل( ال �سك 

فيها«)20(.
بديوان  يت�سل  فيما  علي  محمد  محمد  الناقد  الآراء  والمتاأمل 
فح�سب،  بالديوان  معرفته  عن  ت�سدر  لم  اأنها  ي��رى  النيل(  )اأ���س��داء 
االحتجاج على  له من  وثقافة عميقتين مكنتا  واإنما عبرت عن معرفة، 
طه ح�سين من ذات المداخل التي ولج بها، وبذات الطريقة التي انتقد 
بين  والموازنة  بال�سعر،  اال�ست�سهاد  في  تو�سع  واإن  النيل(،  )اأ�سداء  بها 
بع�س اأ�ساليب �سعراء الع�سور المختلفة - من الجاهلي، حتى الحديث -  
نافيًا  بذلك  الغرابة عن )اأ�سداء النيل(، ال مدافعًا عن ا�ستعمال الغريب 
الذي هو قرين ال�سعف، فالغريب في نظره »مهما تكن دوافعه، ومبرراته 
�سعر  في  و»الغريب  ورونقه...«)21(.  ال�سعر  ببهاء  يذهب  مرذول،  قبيح 
بال�سورة  ع�سيرًا  لي�س  واأ�سلوبه  كلمة،  ال�سبعين  يتجاوز  يكاد  ال  �ساعرنا 
و�سخريته  ال�سائق،  بعر�سه  اأنف�سنا  في  يثبتها  اأن  ح�سين  طه  اأراد  التي 
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العذبة. فهو ال ي�سبه اأ�ساليب هوؤالء القدماء الذين اأ�سافه اإليهم، بل هو 
ال  اأنه  وذلك  البارودي،  اأ�سلوب  نواحيه  بع�س  في  ي�سبه  معا�سر  اأ�سلوب 
ي�ستر�سل في اال�ستطراد الت�سويري ا�ستر�سال ال�سعراء الجاهليين، وال 
يتوعر توعر االإ�سالميين اأمثال: االأخطل، والفرزدق، وال يحفل بال�سنعة 
البديعية التي حفل بها معظم ال�سعراء العبا�سيين، اأو ال�سنعة البديعية 
اأبوتمام، وال  الجامحة كما يفعل  الحو�سي، واال�ستعارة  الم�سوبة بت�سيد 
يركن اإلى ق�سايا الفكر، و�سيغ الفال�سفة، كما يركن المتنبي، والمعري. 
فهو اأ�سلوب معا�سر يع�سق اأ�ساليب القدماء، فتواتيه حينًا، وتفلت منه في 
اأكثر االأحيان. واإذا �سك القارئ في �سيء من هذا فليقراأ هذه االأبيات، 
وهي من �سعر �ساحب الديوان، وليحدثني بعد ذلك عن �ساعر جاهلي، اأو 
اإ�سالمي، اأو عبا�سي ممن يوؤثرون الغريب، واالأ�سلوب الجزل يقول مثلها:

هذا  عن  تكتب  التي  االأخيرة  الكلمة  لي�ست  طه  اأ�ستاذنا  كلمة  اإن 
الديوان، فهي قد و�سفت لنا و�سفًا مبالغًا فيه ما يرتديه �ساحب الديوان 
اأما هو نف�سه فلم تحدثنا عنه، ولم تك�سف لنا عن حقيقته،  من ثياب، 
كما  الحقب،  �سالف  في  م�سوا  قوم  اأ�سالب  عليه  خلعتها  التي  والثياب 

يقول ال�ساعر العظيم ابن الرومي هاجيًا البحتري«)21(.
الدفاع عن زعم طه  النقد( في  تو�سع �ساحب )محاوالت في  وقد 
مفادها  بنتيجة  وخرج  الطيب،  عبداهلل  عند  الغريب  ا�ستخدام  ح�سين 
اأن نقد طه ح�سين لم يعط �سورة مطابقة لما حوى )اأ�سداء النيل(، ولم 

يعن بجوهر الديوان، بل هو نقد فقهي مبالغ فيه)22(.

فــــيــــنــــاأى مـــــــــزار ويــــــدنــــــو مــــــزار
نـــ�ـــشـــار اأو  ـــة  فـــ�ـــش واأزهــــــــــــــــــاره  
فـــــي الـــقـــلـــب مـــنـــهـــن مــــــاء ونـــــار

القطار يم�شي  كيف  ترى  األ�شت 
ومــــوج مـــن الأر�ـــــس فــيــه الــنــبــات
تـــمـــر اأمـــــامـــــك مـــــر الـــهـــواجـــ�ـــس
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1-3 جماع �شاعر اإن�شاني:
التي  ال�سعر  مو�سوعات  عند  علي)23(  الناقد محمد محمد  يتوقف 
تت�سل باالإن�سان، ويقرر اأن ال�سعراء على كثرة تناولهم لتلك المو�سوعات 
اإن  اإن�ساني، فاأكثرهم  اأن يو�سف باأنه �ساعر  قّل فيهم وندر من ا�ستحق 

اأ�ساب في موطن، اأخفق في مواطن اأخرى.
اإ�سارة تعد »من  اإن�ساني، في  اإلى تاأكيد اأن جماعًا �ساعر  ثم يدلف 
اأ�سواء  واألقت  �ساعرية جماع،  اإلى  النظر  لفتت  التي  المبكرة  الكتابات 
على تجربته، فهو �سديد المعرفة به، وكثير القرب منه«)24( متخذًا من 
من  االأخير  �سعر  بخلو  زعمه  الإثبات  مدخاًل  المتنبي  الطيب  اأبي  �سعر 
ومراعاة  المحرومين،  على  العطف  في  يتج�سد  الذي  االإن�ساني  الح�س 
�سعورهم، قائاًل: »فهذا اأبو الطيب المتنبي بالرغم من غو�سه في اأغوار 
الذين  الظالمين  العاتية على  وثورته  بالظلم،  الملتهب  و�سعوره  النف�س، 
منه  تجد  ال  كفايته،  مثل  كفاية  وال  ا�ستعداد،  بال  المجد  قمم  ت�سنموا 
جميعًا،  النا�س  بين  ي�سوي  تراه  بل  اأمثاله.  من  المحرومين  على  عطفًا 

ويدمغهم بالظلم، والعدوان:
كلما اأنبــــت الزمـــــــان قـناة        ركب المرء في القناة �شنانا

وغير  باالأبرياء،  للفتك  بال�سنان  القناة  ي�سل  ال��ذي  المرء  وه��ذا 
اإن�سان بال ا�ستثناء. وذلك الأن الظلم، وال�سر هو قوام  االأبرياء، هو كل 

الطبيعة االإن�سانية:
والظلم من �شيم النفو�س فاإن تجد           ذا عفـــــــــة فلعــــــــلة ل يظــــــــلم

وال  اإث��م،  وا�سطهادهم  ظلمهم،  في  فلي�س   هكذا،  النا�س  وم��ادام 
حرج، بل الحزم اإعمال ال�سيف في رقابهم، وتمكين الرمح من اأفئدتهم:
راحم غير  رمحه  روى  وبالنا�س 
ول في الردى الجاري عليهم باآثم«)25(

بها الأيــــام معرفتي  عـــرف  ومـــن 
به اإذا ظـــفـــروا  بــمــرحــوم  فــلــيــ�ــس 
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بينهما  للموازنة  ال�ساعرين، ال يرى وجهًا  لتجربة  المتاأمل  اأن  على 
لقيام تجربتيهما على عنا�سر في تقديرنا تتباين تباينًا كبيرًا، ال يعدم 
المتلقي معه - ناهيك عن الناقد - اإدراك اأثرها، في اإحداث هذا الت�ساد 
اأحكامه الخا�سة، فالمتبني في االأبيات  الناقد، وبنى عليه  اأدركه  الذي 
ال�سابقة يقيم تجربته على فل�سفة فكرية عميقة تطمح العبارة فيها اإلى 
غير ما تف�سي اإليه عبارة ال�ساعر جماع، فالمتنبي ي�ستمد �سوره من واقع 
تجارب خا�سة، بل هي �سديدة الخ�سو�سية ال تتعداه اإلى �سواه، وال ت�سلح 
اأن تقراأ قيا�سًا على تجربة اأخرى، وربما يرجع ذلك اإلى طبيعة ال�سراع 
واالأخرى  عا�سها،  التي  الحياة  واقع  واقعين،  بين  قا�ساه  الذي  النف�سي 
التي كان يطمح اأن يعي�سها، فحال بينه وبينها ما يك�سف عنه ال�ساعر في 
النفو�س(،  �سيم  الناقد )والظلم من  بها  ا�ست�سهد  التي  االأبيات  �سدري 
)ومن عرف االأيام معرفتي بها(. وهذه الخ�سو�سية في التجربة تختلف 
التجربتين،  بين  الموازنة  باإجراء  ي�سمح  ال  كبيرًا  اختالفًا  تقديرنا  في 
ولنقف في تو�سيح بع�س ذلك اأواًل عند  بيتين من جملة ما ا�ست�سهد به 

الناقد في اإثبات علو الح�س االإن�ساني عند جماع:

وقد بدا الناقد حري�سًا على اإظهار الجانب االإن�ساني في �سعر جماع 
متو�ساًل اإلى اإثبات ذلك  بتق�سيم ال�سعراء اإلى طوائف)27(:

1 - طائفة �سريرة تنا�سب النا�س العداء.
2 - طائفة - تعي�س لنف�سها - ال يهمها اأمر النا�س.

3 - طائفة االإن�سانيين من اأ�سحاب النفو�س الكبيرة... ويرى اأن ال�ساعر 
هذه  من  االأول  الرعيل  في  البي�ساء  برايته  يرك�س  جماع  »اإدري�س 

الطائفة الخيرة، دون اأدنى �سك«)28(.

الأرب ــــــزوة  ن حــــر  لــمــقــتــل  بـــهـــم 
في الأر�س مجرى دٍم واحٍد من�شكب )26(

لو اأدركوا قيمة الإن�شان ماجمحت
فما ي�شاوي الذي تحوي خزائنهم
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واإنما  االإن�سانيين،  طائفة  �سمن  ال�ساعر  بو�سع  يكتفي  ال  والناقد 
»فهو  يقول:  االأولى،  ون�ساأته  االإن�ساني في طفولته،  الح�س  يلتم�س جذور 
عن  بعيدًا  ويعي�س  الجمال،  ويع�سق  ال�سالم،  يحب  االأول��ى  ن�ساأته  منذ 

م�ساوالت االأطفال، وم�ساحناتهم...«)29(.
وي�ستعر�س الناقد �سورًا �سعرية لجماع تعك�س الح�س االإن�ساني الذي 

تجاوز عالم االإن�سان لي�سمل الطير، والحيوان، من ذلك قوله: 

محمد  الناقد  اإليه  انتهى  ما  اإل��ى  ننتهي  نكاد  ال  االأب��ي��ات  وبتاأمل 
محمد علي من نتائج، فنحن واإن �سلمنا باإن�سانية اإدري�س محمد جماع، 
الناقد هنا  االإن�ساني على �سعره؛ ال نرى ما يراه  بغلبة الح�س  واعترفنا 
من وجه يف�سي اإلى اإقحام تجربة المتنبي في مثل هذه الموازنة التي لم 
تتوافر لها �سروط االتفاق، ومن ثم ال يمكن اأن تف�سي اإلى ما يريد الناقد 
فيما  كبيرًا  اختالفا  تختلفان  �سعريتين  تجربتين  حول  اإليه  يخل�س  اأن 
في  كامل  اختالف  عن  ف�ساًل  وجماليًا،  فنيًا،  بنائهما:  بعنا�سر  يت�سل 
طبيعة الح�س االإن�ساني عند كال ال�ساعرين، بل واختالف مفهوم الح�س 

االإن�ساني، وتقويمه بين ناقد واآخر.
1-4 �شفحة با�شمة من عجب الدور:

يج�سد المقال ملمحًا طريفًا - من نقد محمد محمد علي  - ا�ستعر�س 
تجربة ال�ساعر خليل عجب الدور الذي ي�سفه باأنه »�ساعر مطبوع على 
الفكاهة، وهو �ساعر محلى باأق�سى ما توؤديه هذه الكلمة من معنى، فقد 
امتالأت نف�سه حتى فا�ست بما يرى، ويح�س من مناظر القرى، والبادية، 

ومثلها، وتقاليدها، وت�سورها لالأ�سياء، وتذوقها اإياها...« )30(.

وهو  مخ�شوب على الأر�س طريح
حـــولـــه زغــــب مـــن الــطــيــر تــنــوح
وروح اإنــــــ�ــــــشــــــان  اأنــــــــــت  فــــبــــحــــق 

جــريــح الـــطـــيـــر  �ــشــقــط  مــــا  واإذا 
بــريــ�ــس وي�شيح يــ�ــشــرب الأر�ــــس 
فــتــلــمــ�ــشــت بــجــنــبــيــك الــــجــــروح
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وقد ا�ستق�سى الناقد مالمح الفكاهة في �سعر عجب الدور، واأبان 
بينه  �سخ�سية مرحة، جمعت  فهو  �سخ�سيته،  في  الطرافة  عن جوانب 
وبين ال�ساعر عبد اهلل محمد عمر البنا اأكثر من �سلة، وبينهما م�ساجالت 

�سعرية، اأر�سل الناقد بع�سها، وحجب البع�س لما لم ت�ستقم روايته.
وي�سف الناقد ديوان عجب الدور باأنه: »ممتع بلهجته المحلية، فهو 
ال يتورع عن ا�ستعمال الكلمات العامية، وقد ي�سرحها �سرحًا ال يقل عنها 
طرافة، من ذلك اأنه اأجاب فتاة �ساألته فقال ما معناه: اإننا فتيان كرام 
كل  وهي  ال�سرح: )عنانيف جمع عنافيا،  في  وقال  اأنياق عنانيف،  على 

ناقة اأبوها جمل عنافي!(«)31(.
وقد ا�ستوقفت الناقد  من �سعر ال�ساعر  ق�سيدتان نلمع اإلى اأبيات 
اإلى النهود( التي تجلي احتفاء ال�ساعر بالمحلية،  من ق�سيدته )رحلة 

وتبين مدى ولعه بها: 

ال�ساعر  و�سف  اإلى  القارئ  يلتفت  اأن  »واأح��ب  بقوله:  الناقد  يعلق 
الفتاة باأنها �سفراء الجبين، فهو و�سف محلي، وال اأرى غيرنا ي�ست�سيغه، 

واإنما هو عندهم دليل المر�س، وتغير الحال«.
كرم  ت�سف  التي  ال��دور(  �سور )عجب  اإحدى  عند  الناقد  ويتوقف 
البدويات، ونجدتهن، وتروي تلذذه ال�ساذج بما اأبدينه من كرم وحفاوة:               
تــرحــابــهــا  و�شالمها     �ــشــرنــي  قــد 
�ــشــعــب عـــلـــّي عــتــابــهــا ومــالمــهــا
وغالمها ع�شيفها  النياق  يزجي 

مــــن كــــل بـــكـــر حـــولـــهـــا اأغــنــامــهــا
مـــيـــات تــخــتــرق الـــفـــال اأنــغــامــهــا
يـــنـــاآد مـــن خــمــر الـــــدلل قــوامــهــا
هــيــفــاء حــلــو كــالــرحــيــق كــالمــهــا
طول المدى يتجدد ا�شتحمامها

اللمى �شمراء  العينين   مكحولة 
حـــلـــفـــت عــــلــــّي بـــــــاأن اأبــــيــــت واأنـــــه
اأتــى ولــقــد جل�شت مــكــرمــاً حــتــى 

وترى الكنانيات تلعب )32( في ال�شحى
والــخــزا ثمة  الدغيميات  وتـــرى 
ر�شيقة الجبين  �شفراء  كــل  مــن 
نعاجها تــ�ــشــوق  جــــاءت  ومــلــيــحــة 
ــفــراء لمــعــة الــجــبــيــن كــاأنــهــا �ــش
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خلياًل  »ولندع  بقوله:  الن�س  على  طريف  بتعليق  الناقد  ويكتفي 
م�سطجعًا على �سريره ينعم بم�سروبه وماأكوله«)33(.

وتتعدد وجوه �سعر عجب الدور، فنرى مع كل وقفة لونًا طريفًا من 
األوان ال�سعر، ومالمح نقدية ت�ساير ذات الروح ال�سعري، وقبل كل ذلك 
تتردد اأ�سداء اأ�سى على ل�سان محمد محمد علي الذي يعرب عن حزنه 
تركه  مخطوط،  ديوان  له  كان  ال�ساعر  اأن  اأ�سفي  دواعي  »ومن  بالقول: 
بالمتعة  واكتفيت  �سيئًا،  منه  اأ�سجل  فلم  ال�سهر،  من  يقرب  ما  عندي 
العابرة، فهو ديوان ممتع، وهذا اأدق و�سف له، ولو عني �ساحبه باأ�سلوبه 
الأ�سبح من الروائع المعدودة«)34(. ولعل احتفاء الناقد محمد محمد علي 
ب�سعر ال�ساعر خليل عجب الدور - واإفراده له تلك الم�ساحة من كتابه - 
ال يبتعد كثيرًا عن اهتمامه بخ�سو�سية االأدب ال�سوداني، وواقعيته، التي 
تطلعاته،  يوافق  - �سًدى  التحديد  وجه  - على  �سعر خليل  في  لها  يجد 
المعبرة  به،  الخا�سة  �سورته  ال�سوداني  لالأدب  تكون  اأن  طموحه  ويلبي 
يوافق  �سعري  اتجاه  الدور  تعبيرًا �سادقًا، ففي تجربة خليل عجب  عنه 
لتعزيز  يكفي  ما  الم�ساحة  من  له  واأف��رد  ب��ه،  عني  ال��ذي  الناقد  ه��وى 
اإح�سا�س المتلقي بقيمة اأدب �سوداني خال�س، له طابع خا�س يختلف عن 
اأدب بقية االأقطار العربية من حيث األفاظه التي تعبر عن معان، وتجارب 

تف�سي اإلى اتجاه جديد في االأدب ال�سوداني:

�شغرى لذيذ في ال�شواء لحامها
نظامها يـــروق  �ــشــتــراً  بها  ن�شرت 
مــلــ�ــشــاء تــلــمــع �ــشــرنــي اإحــكــامــهــا
ا�شتوى م�شروبها وطعامها حتى 

�شمينًة الــنــعــاج  مـــن  اإلـــــّي  ذبـــحـــا 
قــد اأكـــرمـــا مــثــواي داخــــل خيمة
ال�شعف المطرز �شفره �شتٌر من 
وقد ا�شطجعت على ال�شرير مكرماً

األذ في الطعم من قرا�شة الفيني
الطين دوكـــة  فــي  �شنعت  كــاأنــمــا 
كمون)35( حب  وفيها  قليل  ملح 

دافئة الــدخــن  دقــيــق  مــن  ولقمة 
لينًة الــ�ــشــاج  فــي  بــيــدي  �شنعتها 
مـــالحـــهـــا ويــــكــــة ليـــــوقـــــة وبـــهـــا
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وقد ربطت بع�س الدرا�سات)36( - في مناق�سة هذا االتجاه الجديد 
)االأدب  كتاب  موؤلف  طمبل  الملك  حمزة  بين   - ال�سوداني  االأدب  في 
ال�سوداني، وما يجب اأن يكون عليه( وبين محمد محمد علي بل وعدت 
الملك  بعد حمزة  االأدب��ي يظهر  النقد  في  واأق��وى �سوت  »اأه��م،  االأخير 
طمبل، ومعاوية محمد نور«)37(. وقد بلغ من اهتمام محمد محمد علي 
بهذا االتجاه، والدعوة اإليه اأن التزمه في �سعره، وتبنى �سرورة اإدخاله 
في مناهج المدار�س ال�سودانية، لما في ذلك من دعم للقومية ال�سودانية، 

وتثبيت الأركانها)38(.
1-5 الغمو�س في �شعر التجاني:

اأفا�س الناقد محمد محمد علي في الحديث عن الغمو�س في �سعر 
التجاني ونثره، ت�ناول ذلك في ثالث وع�سرين �سفحة.

واإن كنت راأيت في موقف الناقد بين المتنبئ، وبين جماع في مقاله 
)جماع �ساعر اإن�ساني( الحلقة االأ�سعف في الكتاب، فاإن �سعورًا مغايرًا 
تملكني واأنا األم�س دقة وعمقًا تميزان موقفه من الغمو�س عند التجاني، 
اإال  تملك  ال  ولكنك  اإليه،  ذهب  ما  بع�س  في  ال��راأي  تخالفه  ربما  فاأنت 
اأن تحترم اآراءه التي حاول جاهدًا اأن يقدم من خاللها تف�سيرًا منطقيًا 
للغمو�س في �سعر التجاني.. على اأن االآراء النقدية حول )الغمو�س في 
�سعر التجاني( تباينت بين النقاد، فمنهم من يلتم�س تف�سيرًا لها فيقول: 
وقد  اإرجاعها،  في  الباحث  يحتار  ب�سمائر  »ياأتي  التجاني  ال�ساعر  اإن 
الحيرة،  على  يبعث  وهذا  تقديرًا...  انتزعه  اإذا  اإال  مرجعًا  لها  يجد  ال 
ت�سامح في نظرته  النقاد من  الغمو�س«)39( ومن  ويجلب  واال�سطراب، 
اآراء  اإلى محاولة تف�سير  اإلى الغمو�س في �سعر التجاني، وتجاوز بذلك 
غيره بما يدخل تحت دائرة ت�سامحه الخا�س. من ذلك ما يجعل حديث 
الناقد محمد محمد علي عن )الغمو�س في �سعر التجاني( حديثًا عن 
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االختالف في المذهب ال�سعري، والنقدي، والروؤى، والنظرة، واالأ�سلوب 
في  ينطلق  الذي  الناقد  روؤية  اختالف  على  ذلك  في  م�ستندًا  ال�سعري، 
قراءة �سعر ال�ساعر من واقعية عقالنية، ترى في كل ماال يتوافق معها 
غمو�سًا)40( ومن النقاد من يرى تحاماًل وا�سحًا في نقد محمد محمد 
جداًل  االأكثر  الق�سية  الغمو�س  بق�سية  يت�سل  فيما  التجاني  ل�سعر  علي 
من بين ما تناول الناقد في كتابه محاوالت في النقد - ويرى اأن �ساأن 
التجاني في ذلك �ساأن �سائر ال�سعراء النقاد الذين يمثل نقدهم وجهًا 
من وجوه دفاعهم عن �سعرهم)41(، م�ستندين في ذلك اإلى دفاع ال�ساعر 
والذي  �سعره،  في  الغمو�س  ال�سودانية(عن  الفجر  بمجلة  ن�سر  )ال��ذي 
يخل�س فيه اإلى اأن الحكم  في االآداب للذوق ال للفكر، ويقرر اأن الذوق 
ال�سعر  تزن  التي  العقلية  القوة  عن  االختالف  اأ�سد  تختلف  روحية  قوة 
بميزان جاف قد يقف حائرًا اإزاء تعابير )�سرب ال�سياء، ور�سف االأ�سعة، 
والتهام النظرات...( والنقاد بذلك يقفون اأمام اأرقى المعاني، وال�ساعر 
ال ي�ستطيع اأن يحب�سهم الأنه من طينة غير طينتهم، ومن واد غير واديهم، 

ولو كانوا اأهاًل لفهم ال�ساعر لما احتاجوا اإلى �سوؤاله)42(.
واأجدني في موقف يق�سي بتخير بع�س المواقف النقدية في مناق�سة 
المرحوم  �سعر  »في  يقول:  الذي  علي  الناقد محمد محمد  اإليه  انتهى  ما 
قرائه  من  الكثيرين  نفو�س  اإل��ى  محبب  غمو�س  ب�سير  يو�سف  التجاني 
يعلله  والتف�سير،  التاأويل،  له  يتكلفون  ينفكون  ال  فتراهم  به،  المعجبين 
بع�سهم بعمق الت�سور، ودقة التخيل، و�سطط العبقرية. ومما ال �سك فيه اأن 
التجاني �ساعر متميز، تلم�س االأ�سالة في معظم اآثاره، واإن امتدت به االأيام 
حتى اكتملت تجاربه وبلغ فنه الذروة التي يطوع له ذكاوؤه ودقة اإح�سا�سه، 
و�سغفه باالطالع بلوغها، لجافى هذا الغمو�س المحبب، ولعرف التجاني، 

وعرف قراوؤه اأن للغمو�س اأ�سبابًا ال تمت اإلى العبقرية ب�سلة«)43(.
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وي�ست�سهد الناقد ببيت التجاني: 
هــــــــو فــني اإذا اكتهـــــلت         وما زال في ريق الحداثة فني

ي�ست�سهد به في تقرير اأن فنه ما زال في ريق الحداثة، ويرى اأن فنه 
�سيكون غير فنه اإذا اكتهل)44(.

حكمه  الإ�سدار  منطلقًا  البيت  عجز  من  يتخذ  الناقد  ف��اإن  وهكذا 
في تعليل الغمو�س بالحداثة، ولو تاأمل  اأكثر  الأدرك ف�سل الحداثة في 
ذيوع �سيت ال�ساعر، وعلو كعبه، ولعلم اأن التجاني لم يقل: »هو فني اإذا 
يعتز  هو  بل  فهم...،  كما  الحداثة،  ب�سبب  بالتق�سير  ليعترف  اكتهلت، 

بفنه البارع الذي اكتمل، وهو ال يزال في ريق الحداثة«)45(.
اأبيات  من  فنه  واكتمال  ب�سعره،  التجاني  اعتداد  على  اأدل  ولي�س 
اأوردها الناقد محمد محمد علي من ق�سيدة )االأدب ال�سائع()46( التي 

يقول فيها:

فاالأبيات اأتت في معر�س الحديث عن اعتداد التجاني ب�ساعريته، 
واإح�سا�سه ب�سياع موهبته، في مجتمع ال يقدر اإبداعه، وال يرى في فنه 
جديدًا مبتكرًا، وهو موقف تتعدد اإزاءه المواقف، وتختلف القراءات التي 
لتف�سير  محاولة  في  المتطلع،  ال�ساعر  التجاني،  نف�س  اأغ��وار  اإلى  تنفذ 
اإليها،  الو�سول  في  اإخفاقه  مع  بم�سر  الدائم  وتعلقه  وولعه،  ارتباطه، 
وتحقيق حلم عزيز طالما راوده كثيرًا، واأبانت عنه ق�سائد متفرقات من 

بينها ق�سيدته )اأمل( التي يقول فيها:

ه ومــــن مــهــبــط الـــهـــوى وبــقــاعــه
�ــشــابــحــاً فـــي هـــدوئـــه وانـــدفـــاعـــه
انتجاعه مح�س  الأديــب  بح�شب 
بــ�ــشــقــط الـــــورى ول مـــن رعــاعــه
ــظهر من في الوجود �شر متاعه
مــفــعــم بــالــ�ــشــمــو فــــي اأو�ـــشـــاعـــه

عــبــقــري مــن نفحة الــخــلــد مــاأتــا
فـــي الــيــنــابــيــع مـــا يـــــزال غــريــقــاً
الدنيا بني  من  م�شيعاً  اأديــبــاً  يا 
اأنــت اأنـــت يــا رائـــد القري�س ومــا 
اأنـــــت قـــيـــثـــارة الـــجـــديـــدبـــك ا�ــشــتـــ
و�ـــشـــعـــر الـــــحـــــيـــــاة  مــــــلــــــوؤه  اأدب 
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وتدور ذات المعانى في ق�سيدة )اإلى( التي يقول في بيتين منها:

من  التجاني  لموقف  النقاد  ق���راءات  تعددت  فقد  اأ�سرنا  ومثلما 
م�سر، واختلفت اآراوؤهم في ذلك تبعًا الختالف نظراتهم، على اأن قراءة 
المبدعين(  )مهارب  القيم  �سفره  في  حمد  النور  بها  يطالعنا  متاأملة 
على  األح  مو�سوعًا  تناولت  اأنها  منهما  االأول  ل�سببين:  الوقوف  ت�ستحق 
اأنها  والثاني  �سعره،  من  مختلفات  ق�سائد  في  وورد  كثيرًا،  ال�ساعر 
التم�ست تف�سيرًا منطقيًا يرجع تعلق ال�ساعر المتعاظم بم�سر اإلى كون 
حتى  مخيلته  في  ن�سجها  التي  الخال�س  باأحالم  عنده  ازدان��ت  م�سر 
غدت عنده في مقام الحقيقة التي ال يرى لها بدياًل، االأمر الذي اأغفلته 
معظم الدرا�سات حول تجربة التجاني، واكتفت بالتعليق العابر على نزوع 
التجاني الدائم لم�سر، وتاأثير ذلك على اإبداعه، يقول النور حمد: »�سنع 
التجاني في خياله من القاهرة مدينة بديلة، تو�سم اأنها �سوف تحت�سنه، 
تخيل  مح�س  ذل��ك  ك��ان  ولربما  فائت،  وك��ل  مفقود،  كل  عن  وتعو�سه 
منه، واإني الأرى اأن خياله وحده، وحاجته الملحة لمكان يقدر عبقريته، 
مدينة  القاهرة  يت�سور  جعلته  التي  هي  الكبيرة،  طاقاته  وي�ستوعب 
اأن يجد فيها  اأن تعيد له اعتباره المفقود، ويمكن  فا�سلة، حانية يمكن 
ما يغذي خياله ال�ساعر، وي�ستحلب طاقاته الوجدانية الكبيرة، فهو ربما 

قـــبـــرا اهلل  كـــــــــالءة  مــــــن  لــــــه  ت 
قــــط بــــــــرداً عـــلـــى يـــــدي وعـــطـــرا
ـــيــا بــه جــهــدهــا احــتــمــاًل و�ــشــبــرا
ـــرا مــ�ــشــى جــــاهــــداً واأعــــقــــب اأ�ـــش
ـــقـــافـــة مــ�ــشــرا ـــث ال ـــتـــودع  ـــش مـــ� ه 
وع�شرا)47( عــلــي  بـــعـــداً  اإل  داد 

تــبــغــي  وكـــم فـــي الــ�ــشــمــاء تطلب
مطلب)48( ال�شباب  منها  يــاأمــل 

اأمـــــل مــيــت عــلــى الــنــفــ�ــس األــحــد
كــنــت اأحـــيـــا عــلــى نـــدى مــنــه ي�ّشا
الدنـ �شاقت  ويــحــه  يــا  اأودى  ثــم 
ــر الـــحـــيـــاة   بعيني بــعــدمــا  نــ�ــشّ
اأملي في الزمان م�شر فحيا الل
نــ�ــشــر اهلل وجــهــهــا فــهــي مـــا تز

ويـــــا مــهــيــ�ــس الـــجـــنـــاح كــــم اأمــــل
تـــود )مــ�ــشــر( الـــزمـــان وهـــي لما
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خلط بين ن�سرها لق�سائده... واالحت�سان غير الم�سروط له، متو�سمًا اأنه 
ال فرق لدى القاهرة بين عبقريته التي احتفت بها فعاًل، وبين �سودانيته، 
و�سمرته، ون�ساأته الفقيرة، وقدومه اإليها  من تخوم الغابة االإفريقية. وما 
فيها  وعا�س  القاهرة،  اإلى  ال�سفر  فر�سة  وجد  لو  التجاني  اأن  �سك  من 
منه  يعاني  كان  مما  واأنكى  اأ�سد،  هو  ما  التهمي�س  من  فيها  وجد  لربما 
في الخرطوم«)49(. وهو حديث يفتح الباب على م�سراعيه على حقائق 
تعطي م�سر ف�سل اإظهار رموز �سعرية �سودانية، مثلما يرينا وجهًا مغايرًا 
حينما  المبدعين  مهارب  كتاب  �ساحب  اإليها  اأ�سار  كالتي  المعاناة  من 

تناول واقع االأديب ال�سوداني معاوية محمد نور)50(.
وبالعودة اإلى مو�سوع الغمو�س في �سعر التجاني فاإن الناقد محمد 
اإلى  م��رده  ال�ساعر  �سعر  في  الغمو�س  اأن  مفادها  اآراء  له  علي  محمد 

الحداثة، يف�سل ذلك في النقاط التالية:
1 - التجاني يكاد يكون م�سابًا بما ي�سميه علماء النف�س )النكو�س(، فهو 
فاروق  الناقد  ذلك  في  يوافقه  ال�سبا)51(،  اأيام  اإلى  الحنين  دائم 
الطيب الذي يقول: »واأح�سبه اأ�ساب ولو �ساء لوجد هذا الحنين اإلى 

ال�سبا مبثوثًا في )اإ�سراقة(، واالأمثلة عليه كثيرة...«)52(.
2 - التجاني يح�س اأ�سياء يعجزه التعبير عنها فيلجاأ اإلى ال�سرود وال�سرب 
في اأودية الخيال الجامح حتى تنقطع ال�سلة بينه وبين القارئ، اأو 
يمثل  يريد)53(.  ما  ويخفى  االأمر  فينبهم  الركاكة  عبارته  ت�سيب 

لذلك بق�سيدة )قلب الفيل�سوف()54(:
دنــيــاه الأيــــــام  فـــي  دنـــيـــاك  ودون 
كــوخ »الــنــبــي« وفــي عــلــواء مغناه
�شيماه مكدود  على  الحياة  �شفر 
مـــن الــعــطــاف قــ�ــشــى اإل بــقــايــاه

مــغــداك مــن حجر الآبـــاد مغداه
�شامخة اأبــهــاء  من  مغناك  ودون 
اأطل من جبل الأحقاب محتماًل
اأعطافه خلق المناكب في  عاري 
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ويت�ساءل فماذا فهم القارئ؟ وما حجر االآباد، وهل االآباد اأزمنة اأو 
اأمكنة؟ واإذا تجاوزنا هذى فاإلى اأي �سيء يرجع ال�سمير في )مغداه(، 
الفيل�سوف،  وبالثاني  ال�ساعر،  االأول  بال�سمير  ويراد  القلب،  اإلى  اأيرجع 
ويكون نظم الكالم هكذا: مغداي من حجر االآباد مغدى الفيل�سوف، اأم 
ماذا يريد ال�ساعر)56(؟ وهو ما يراه الناقد فاروق الطيب، ويقرره بالقول: 
»اإن ال�ساعر ال يريد اأكثر من هذا الذي فهم الناقد، فمغدى كل اإن�سان 
اإلى الدنيا هو مغدى الفيل�سوف، فاأين الغمو�س في هذا التعبير؟«)57(، 
ويوا�سل فاروق الطيب القول: »اأما حجر االآباد فهي خيال �سعري، ت�سور 
اأن االأرواح قبل حلولها باالأج�ساد لها حجر كاأنها االأبراج تكون  ال�ساعر 

االأرواح م�ستقرة بها حتى ُت�ستدَعى اإلى االأج�ساد تباعًا«)58(.
في  والكتابة  ال�سعب،  ركوب  على  ال�ساعر  حملت  الفنية  الحداثة   -  3
يكن  لم  واإن  القديمة،  المدر�سة  �سعراء  عن  تميزه  جديدة  �سوؤون 
لهذه المو�سوعات الجديدة �سدى في نف�سه، ولهذا جاءت ق�سائده 

متكلفة مثل ق�سيدته )في محراب النيل()59(.
اأكثر حينما  وابتعد  كثيرًا،  ال�ساعر  على  الناقد  فيه  ق�سا  وهو حكم 
قرر اأن الق�سيدة لم تكن )�سدى لتجربة نف�سية �سادقة مكتملة(، فالنيل 
وجوعًا  ظماأ  نكون  ما  اأ�سواأ  على  ويغادرنا  والنماء،  الخير  يحمل  الذي 
ي�سبح في ق�سيدة التجاني اأ�سطورة من االأ�ساطير، فيتحدث عن تحدره 
من الجنة، واحت�سان المالئكة له في دار الخلود، ثم هو قديم قد مخرته 
القرون الم�سمرة عن �ساقها، البعيد الُخطا، القوي ال�سنابك، ثم ي�سفه 
بالجالل، فقد �سجد العظماء قديمًا على �سفافه، وي�سفه باأنه م�سدر 

يكاد يلم�س مهوى الأر�س مرقاه
حــتــى رمــــي بــعــظــيــم فـــي حــنــايــاه
وي�شراه)55( يمناه  الر�شالة  على 

م�شى على الجبل المرهوب جانبه
اأبــداً الــذرى  يدنو ويقرب مندك 
مــنــبــاأ مــن �ــشــمــاء الــفــكــر مم�شكة
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العجائب والغرائب، اإلى اآخر هذه ال�سفات العامة التي ال تكلف ال�ساعر 
مجهودًا يذكر)60(. فالناقد هنا ينكر على ال�ساعر ال�سورة التي ر�سمها 

للنيل بقوله:

ثم يقرر اأنه لي�س »ممن ينكرون ا�ستغالل االأ�سطورة في االأدب«)62(.
في  ال�سعراء  درج  »وق��د  بالقول:  الطيب  ف��اروق  الناقد  اكتفى  وقد 
وادي النيل، وهم يتحدثون عن نيلهم على المنحى االأ�سطوري، فاأحمد 

�سوقي يقول:
من اأي عهد في القرى تتدفق          وباأي كف في المدائن تغدق

واإذًا فماأخذ الناقد هنا ال يعول عليه«)63(.
وكنت اأنتظر من اأ�ستاذنا الناقد فاروق - رحمه اهلل - اأن يذهب في 
رده الأبعد مما انتهى اإليه، فتاأثر التجاني ب�سوقي ال يمثل دفاعًا منطقيًا 
يبرر ماآخذ الناقد محمد محمد علي، وق�سيدة )في محراب النيل( ال 
النيل  تناولن  الالتي  نظيراتها  ا�ستح�سان  من  جودتها  م�سوغات  تتخذ 
�ساعر  فالتجاني  التاريخ،  قدا�سة  على  واأجرينه  االأ�سطورة،  زاوي��ة  في 
ي�سوغ  الذي  المميز  واأ�سلوبه  المتفردة،  وتجربته  الخا�س،  مزاجه  له 
رحاب  اإلى  النيل،  ت�سوير  في  العاطفية  التجربة  اإط��ار  من  الخروج  له 
راأي  يبتعد  ولم  واالأ�سطورة.  بالرمز  ي�ستعين  الذي  الملهم  الفني  الح�س 
هذا كثيرًا عن راأي االأ�ستاذ عبد المنعم عجب الفيا الذي اأتفق معه فيما 
ذهب اإليه بالقول: »وفي ق�سيدة )في محراب النيل(يتبين لنا اأكثر اأن 
الق�سية لي�ست ق�سية غمو�س كما حاول محمد محمد علي اأن ي�سورها، 

نــــبــــيــــل مــــــوفــــــق فـــــــي مـــ�ـــشـــابـــك
اأن�شابك من  المفي�س  بالجالل 
ــلــد ورفــــت عــلــى و�ــشــيــئ عــبــابــك ـ
ء واأ�ـــشـــفـــت ثــيــابــهــا فـــي رحــابــك
على ال�شرق جنة من ر�شابك)61(

الفرادي�س �شليل  يــا  نيل  يــا  اأنـــت 
فمرحى الجالل  اأوفا�شك  مــلء 
ح�شنتك الأمــالك في جنة الخـ
واأمــــــدت عــلــيــك اأجــنــحــة خــ�ــشــرا
فــتــحــدرت فــي الـــزمـــان واأفــرغــت
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وفي  والنقدية،  ال�سعرية،  واالتجاهات  ال��روؤى،  في  تباين  ق�سية  ولكن 
هذه الق�سيدة ينكر محمد محمد علي، على التجاني توظيف القدا�سة 
جاء  للنيل  ت�سويره  اأن  لو  عليه  ويتمنى  النيل،  ت�سوير  في  االأ�سطورية 

واقعيًا من خالل تاأثيره اليومي المبا�سر على �ساكنيه«)64(.
الخاتم������ة:

وبعد، فاإن تكن ثمة كلمة اأخيرة، فاإن الدرا�سة قد تو�سلت اإلى اأن:
االأدب��ي في  النقد  اأوائ��ل كتب  النقد( يعد من  1 - كتاب )محاوالت في 

ال�سودان.
2 - كتاب )محاوالت في النقد( حمل دعوة الناقد محمد محمد علي اإلى 
�سرورة تبني اتجاه �سوداني )قومي( يميز االأدب ال�سوداني عن بقية 

اآداب البلدان العربية االأخرى.
3 - محمد محمد علي يعد ناقدًا وا�سع االطالع، عميق الثقافة، ينهل من 

معين عربي اأ�سيل، ال تلم�س اأثرًا لثقافة اأجنبية في نقده.
4 - الناقد محمد محمد علي مطبوع على البوح، تمزج �سخ�سيته بين 

االعتداد بالنف�س، وبين التوا�سع.
5 - مواقف الناقد محمد محمد علي اختلفت بين النقد المبا�سر، وبين 

نقد النقد.
6 - كتاب )محاوالت في النقد( يقدم حقيقة اأن النقد جهد اإن�ساني من 

�ساأنه اأن يتاأرجح بين القوة، وال�سعف.
في الختام، اأ�ستعير عبارة االأ�ستاذ الناقد محمد محمد علي: »اأحب 
اأن اأقول اإن هذه المالحظات لم تقلل من اإعجابي بالكتاب، وافتتاني به، 

بل هي تحية مني لكتاب اأعجبت به، واأ�سبت منه خيرًا كثيرًا«)65(.
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يف جماليات الأدب الإ�سالمي

النموذج والنظرية للدكتور �سعد اأبو الر�سا

عـر�ض وراأي

عادل اإبراهيم العدل عبداهلل)*(

�سيدنا  بعده،  نبى  وال�سالم على من ال  وال�سالة  الحمد هلل وحده، 
محمد وعلى اآله و�سحبه، ومن اهتدى بهديه ... وبعد

فالكتاب الذى بين اأيدينا درا�سة تحليلية في ميدان االأدب االإ�سالمى 
االأدب  نظرية  جوانب  لتج�سيد  ج��ادة  محاولة  وه��و  ون��ق��ده،  المعا�سر 
هذا  االأدبية  الن�سو�ص  تحليل  ت�سّدر  وقد  الجمالية،  وقيمها  االإ�سالمي 

الكتاب ثم اأعقب ببع�ص جوانب هذه النظرية.
وينق�سم هذا الكتاب اإلى مقدمة وق�سمين كبيرين تناول الموؤلف في 
المقدمة التعريف بهذه المحاولة كما اأ�سار اإلى ما �سبقها من محاوالت 
له في الميدان عينه وهما كتاباه )االأدب االإ�سالمى، ق�سية وبناء()1(، 

و)الن�ص االأدبى لالأطفال، روؤية اإ�سالمية()2(.
�سبعة  فبه  تحليلية،  نماذج  وعنوانه  الكتاب  من  االأول  الق�سم  اأما 
مباحث، تحدث الموؤلف بالمبحث االأول حول »ال�سهود الح�ساري للأدب 
ويق�سد  ال�سعر«،  من  لنماذج  وتحليل  للم�سطلح  تاأ�سيل  الإ�سلمى 
بال�سهود الح�ساري احتفاء االأدب االإ�سالمى باالإن�سان وق�ساياه على كل 
الم�ستويات االإن�سانية واالجتماعية والفردية، واهتمامه باأمور الم�سلمين 

)*( دكتوراه في النقد األدبي والبالغة - جامعة بنها - مصر. 
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كثير  يجليه  اهتمام  وهو  كبر،  وما  االأم��ور  من  �سغر  ما  ي�سمل  اهتماًما 
اأجنا�ص االأدب �سعرًا وق�سة  من التجارب االأدبية االإ�سالمة في مختلف 

وم�سرحية. 
في  بم�ستقاتها  �سهد  م��ادة  ورود  اإل��ى  االأنظار  الموؤلف  يلفت  وهنا 
عليهما  يترتب  اللَذين  والوجود  الح�سور  تعني  حيث  الكريم،  القراآن 
في  الر�سل  مكانة  تتجلى  ا  اأي�سً وفيها  اهلل،  الأمر  واال�ستجابة  الفاعلية 
تت�سع  واعية  �سهادة  وه��ي  الأممهم،  وا�ستنها�سهم  الحق  على  ثباتهم 
لمادة  اللغوية  الداللة  تت�سع  راقيًا، كما  توجيهًا ح�ساريًا  الع�سر  لتوجيه 
و�سهادتهم،  الح�ساري  الم�سلمين  �سهود  لت�سمل  الكريم  بالقراآن  �سهد 
قال تعالى: {وكذلك جعلناكم اأمة و�سطا لتكونوا �سهداء على النا�س 

ويكون الر�سول عليكم �سهيدا})3(.
وقد راح د.�سعد اأبو الر�سا يف�سح عن نماذج من االأدب االإ�سالمي 
االأمراني  د.ح�سن  ق�سيدة   ومنها  الح�ساري  ال�سهود  هذا  عن  تك�سف 
بعد  االهتداء  في  المتمثل  االلتزامي  البعد  يتحقق  وفيها  االإيمان  موكب 
ال�سياع، خالل ال�سحوة االإ�سالمية التي ي�سهدها العالم االإ�سالمي حديثا 
التهامي  محمد  لل�ساعر  الغريب  عودة  وق�سيدة  الم�ستويات،  كافة  على 
واإح�سا�ص  �سادق  اإن�ساني  �سعور  وهو  لوطنه،  ال�ساعر  حب  يتجلى  وفيها 
اإليها،  ح�ساري يوحد بين الب�سر جميعا فى والئهم الأوطانهم وحنينهم 
وق�سيدة حمد ال�سناني القد�ص والبو�سنة مناجاة لم تكتمل، وفيها يتجلى 
اإح�سا�ص الم�سلمين بواجبم ووالئهم لهذه االأماكن المتميزة في التاريخ 

االإ�سالمي.
لهذه  والتعبيرية  ال�سعورية  القيم  اأم���ام  الر�سا  اأب��و  د.  ويوقفنا 
الق�سائد الثالث ومن ذلك توظيفهم للزمن وا�ستدعاوؤهم لرموز االأدب 
االإ�سالمى، كما كان التنا�ص مع القراآن الكريم والحديث ال�سريف ركيزة 
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االإيقاع  وتوازن  والترادف  والت�سمين  التكرار  واأ�سحى   ، الروؤية  لتاأكيد 
ا�ستثمرها  التى  التعبيرية  الو�سائل  اال�ستفهام من  واأ�ساليب  والتقابالت 
ال�سعراء ، مما جعل للغة الق�سائد تاأثيرا جماهيريا... وقد ك�سفت هذه 

الن�سو�ص الثالثة عن �سهود ح�سارى قوى لالأدب االإ�سالمى  .. 
ال�سورة  تعوزها  ال  فنية  بطريقة  المعالجات  هذه  ت�سكيل  تم  ولقد 
الحية، وال �سفافية الكلمة الناطقة، وقد تجد في و�سائل التعبير الفنية 
العربية اأو االأجنبية ما يعين على الت�سكيل والبناء، دون حرج في توظيف 
ي�ستقيم  به  ميزان  والحياة  للكون  االإ�سالمي  الت�سور  الأن  الو�سائل  هذه 
االأدب فال ي�سادم عقيدة ، وال يخالف �سرعا، وهو في الوقت نف�سه يك�سف 
عن �سهود ح�ساري قوي الأنه يعالج ق�سايا االإن�سان ويمتع الوجدان، كما 
يره�ص بالتحول والتغير نحو االأف�سل ، وي�سهم في الترقية والنهو�ص فهو 
اأو  اأداة فاعلة فى ت�سكيل الحياة و�سياغتها والتعبير عنها دون مبا�سرة 

تقريرية.
والمبحث الثاني عنوانه »ت�سكيل الح�س الإ�سلمي في ديوان خاتمة 
البروق لعبداهلل الر�سيد« وهو �ساعر �ساب نذر كلمته للوعد الحق، وال 
االإ�سالمي  الح�ّص  هما  اأ�سا�سيان  محوران  اإال  الفنية  رحلته  في  ي�سغله 
قرينا بالهّم االإبداعي، وقد نجح ال�ساعر فى توظيف اللغة ذات المالمح 
التراثية والق�سمات االأ�سولية في الك�سف عن الح�ص االإ�سالمي، فاالإهداء 
الذي ي�سور ال�ساعر فيه نف�سه �سمعة وقودها روح والديه، وما بذاله من 
العربية،  بالتقاليد  وات�ساله  البروق«  والعنوان »خاتمة  �سبيله،  جهد في 
وق�سائد الديوان التي التزم اأغلبها بال�سكل المحافظ كٌل يومئ باأ�سولية 
الهم  م�ستوى  قدر  وعلى  الر�سيد  عبداهلل  المبدع  ال�ساعر  لدى  التعبير 
االإ�سالمي رفعة ومكانة، وا�ستيالئه على وجدان ال�ساعر تتك�سف العالقة 
االأثيرة بين ال�ساعر وق�سائده، من هنا فاالإبداع لديه لي�ص تزجية للوقت 

ولكنه معاناه ومن ثم نلم�ص في �سعره براعة الت�سكيل اللغوي. 
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ال��غ��رب��ة  ���س��ع��ر  ل��ن��م��وذج م���ن  ال��ل��غ��وى  ال��ث��ال��ث »ال��ب��ن��اء  والمبحث 
الإ�سلمى« وتعني مقولة البناء اللغوى توظيف اللغة لت�سكيل كيان داللي 
االإ�سالمي  االأدب  الغربة في  الفنان وينطلق �سعر  ال�ساعر  ينتجه  متفرد 
غريبا،  الإ���س��لم  »ب���داأ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل،  ر�سول  حديث  من 

و�سيعود كما بداأ غريبا، فطوبى للغرباء«)4(... 
وهنا ت�سبح الغربة رمزا لت�سوق الم�سلم اإلى ما وعد الر�سول، �سلى 
اهلل عليه و�سلم، الغرباء من خير و�سعادة ويت�سح ذلك فى ملحمة الغرباء 
للقد�ص  العدو  اغت�ساب  الن�ص  في  تجلى  وقد  النحوي  عدنان  لل�ساعر 
والم�سلمين،  االإ�سالم  �سد  الجريمة  لفداحة  ممثال  واأفغان�ستان  ولبنان 
وقد روعت ال�ساعر اأيما ترويع ومن ثم �سادت بنية الق�سيدة فى المحور 
االأول لفظتا اال�ستعال والجريمة متناوبتين مع اأفعال تج�سد الق�ساء على 

كل �ساكن ومتحرك مثل »اأورى-  اأ�سعل - �سرد - قلع - انفجر ....«.

وي�ستدعي هذا اال�ستعال م�ساحبات لغوية كالدخن والحمم ونتيجتها 
كما  والمعنوي  المادي  فيها  يمتزج  التي  ال�سور  توالد  لي�ستمر  الموت، 
تت�سافر الو�سائل التعبيرية ومنها التكرار ، وا�ستيحاء المعاني القراآنية... 
مما ي�سفي على الن�ص جوا ملحميا يجتذب المتلقي لمثل هذه الن�سو�ص 

من االأدب االإ�سالمي.
وهنا يرى د. اأبو الر�سا اأنه ينبغي اإعادة النظر في اإطالق الملحمة 
في  الملحمي  ال�سكل  اأ�سبح  وق��د  ال�سيما  الن�سو�ص،  ه��ذه  مثل  على 
اإذا كان الغر�ص ا�ستلهام روح الملحمة في ال�سياغة  اإال  عداد التاريخ، 
الفنية، ومع ذلك تبقى هذه الن�سو�ص عالمة م�سيئة على طريق االأدب 

االإ�سالمي.

في الّدار، في ال�ّساح، في الأغوار، في القمِم ؟!
ِخَيِمي؟! ِم��ْن  الم�سدوَد  الَوَتَد  وقلَّع 
بدِم)5(  م�سبوغًة  ُروؤًى  الُعُروِق  ِمَن 

هذى الجريمة.. من اأَْوَرى َمَواِقَدها
دني  و�سرَّ كوخى  في  الّنار  اأَ�ْسَعَل  َمْن 
من الذى قّطع الأو�ساَل..؟! فاْنَفَجَرْت
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يت�سع  اأ�سحى  الحديث  الع�سر  في  الملحمة  م�سطلح  اأن  واأرى 
ال�سياغة  في  القديمة  المالحم  روح  ت�ستلهم  التي  الق�سائد  هذه  لمثل 
الفنية، ومن ثم اأُطلقت الملحمة على كثير من الق�سائد الطوال للعديد 
كامل  الح�سر  ال  المثال  �سبيل  على  منهم  المعا�سرين،  ال�سعراء  من 
الهم�سري، والزهاوي، وعبدالرحمن �سالح  اأمين، ومحمد عبدالمعطي 

الع�سماوي، وعبد الغني التميمي.    
والمبحث الرابع »قراءة في ديوان الزحف المقد�س لل�ساعر عمر 
العنوان؛  اأمام  الر�سا  اأبو  �سعد  الأميري« وكعادته وقف د.  الدين  بهاء 
في  القوات  تقدم  يمثل  ع�سكريا  م�سطلحا  يكون  قد  الزحف  اأن  ف��راأى 
معاركها دفاعا عن مقد�سات االأمة، اأو اأن الزحف روؤية عامة تج�سد تطلع 
اأرجحه  ما  وهو    - والجمال  والخير  الحق  اإلى  االأب��دي  وتوقه  االإن�سان، 
- ال�سيما واأن الديوان قد �سدر قبيل وفاة ال�ساعر مما يجعله مح�سلة 
لكثير من توجهاته الفكرية والفنية، ولقد كانت الق�سية االإ�سالمية همه 
ال�ساغل، كما �سغل جهاد الم�سلمين في بالد االأفغان اأكثر من ثلث هذا 
الديوان، ومنه ق�سيدة الزحف المقد�ص التي اتخذها عنوانا له، يت�سل 
م�ساعره،  توّتر  تج�سد  وهي  ومقطوعاته،  الديوان  ق�سائد  بقية  بذلك 

وتجلي اأ�ساه الدائم لما يحدث للم�سلمين من ت�سريد وظلم. 
وهنا يوقفنا د.اأبو الر�سا اأمام ق�سيدة حلم بين �سحوتين، دار�سا 
وحدة  بمعنى  الع�سوية؛  الوحدة  فيها  تحققت  ق�سيدة  وهي  ومحلال، 
المو�سوع ووحدة الجو النف�سي، كما تج�سد الق�سيدة الروؤية االإ�سالمية 
في بنية فنية متميزة، وي�سع عنوان الق�سيدة اأيدينا على مفتاحها الفني 
متمثال في التقابل الحاد بين الحلم وما يوحي به من وهم، وال�سحوة 
وما تدل عليه من يقظة وهمة وعمل دوؤوب لتغيير واقع الم�سلمين، ومن 
ثم تت�سكل ثنائيات لغوية تجلي اأبعاد هذا التغيير خالل الن�ص كله، وياأتي 
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ا�ستثمار ال�ساعر لمعارفه االإ�سالمية و�سيلة اأخرى ت�سهم فى جالء التوجه 
االإ�سالمى لبنية الق�سيدة الفنية . 

األفاظ القراآن فظاهرة نلم�سها فى هذا الن�ص ف�سال  اأما ا�ستثمار 
عن الديوان كله، وياأتي هذا اال�ستثمار مجليا اأ�سالة ال�ساعر، فاكت�سبت 

�سياغته بعدا دالليا اآخر ثرا باالإيحاء.
بالديوان،  الغريبة  المفردات  بع�ص  ورود  الر�سا  اأبو  د.  يلم�ص  كما 
ولقد بدا اإح�سا�ص ال�ساعر بذلك حيث األحق ثبتا بمعاني الكلمات ال�سعبة 
ال�سعر يم�ص ف�ساحته، وحقا  في نهاية بع�ص ق�سائده وهذا منحى في 

يرتبط االإبداع باالبتكار والجدة، لكنه اليرتبط بالغرابة وال�سعوبة.
الكريم  القراآن  مقدمتها  وفي  االإ�سالمي  االأدب  رواف��د  تعدد  ومع 
»التاريخ  ياأتي  واالأدب��ي  الديني  التراث  ثم  ال�سريف،  النبوى  والحديث 
الكتاب،  ه��ذا  في  الخام�ص  المبحث  وه��و  الإ���س��لم��ي«  ل���لأدب  ك��راف��د 
الو�سائل  التي تعد من  التراث  التاريخ بين عنا�سر  اأ�سبح توظيف  فلقد 

التعبيرية التي ي�سترفدها االأدب االإ�سالمي لت�سكيل اأدبية الن�ص. 
التي  ال�سعرية  النماذج  من  ع��ددا  يحلل  الر�سا  اأب��و  د.  ذهب  وقد 
على  تذييل  نبوى  اأحمد  ق�سيدة  منها  لها  راف��دا  التاريخ  من  اتخذت 
وق�سيدة  االأندل�ص،  عا�سق  التهامى  محمد  وق�سيدة  الطوائف،  ع�سر 
التهامي  محمد  ال�ساعر  والء  اأن  مالحظا  الحلبي،  �سليمان  بدوى  عبده 
لل�سكل المحافظ كان عظيما، اإنه ي�ستلهم التاريخ لكنه ال يوظف عينيات 
الواقع، واإنما ي�ستثمر المعنويات والقيم والمبادئ التي ت�سهم في توثيق 
عرى االأخوة بين الم�سلمين كما يوظف ال�ساعر االأفعال الم�سارعة مما 
يوحى با�ستمرارية هذه الم�ساعر بينه وبين هذه االأماكن ذات الروابط 
القافية  الإيقاع  م�سكلة  الم�سارعة  االأفعال  هذه  جاءت  ولقد  التاريخية 
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فيتعاون اإيقاع الفعل مع ايقاع القافية لتج�سيد فكرة توظيف التاريخ يقول 
ال�ساعر محمد التهامي:

اأن  اإل��ى  مجتمعة  الن�سو�ص  تحليل  من  الر�سا  اأب��و  د.  خل�ص  ولقد 
العمل  تجلى  متعددة  كثيرة  ال�سعر  في  الفنية  التاريخ  توظيف  و�سائل 
االأدبي بنية جمالية فاعلة، وتحقق متعة الوجدان وثراء الفكر، كما تحقق 

كثيرا من الغايات التي يبتغيها االأدب االإ�سالمي.
األ��وان  من  اآخ��ر  لونا  ليتناول  الكتاب  من  ال�ساد�ص  المبحث  وياأتي 
االأدب االإ�سالمي اأال وهو الرواية، وهنا يكتب د. اأبو الر�سا عن »التوظيف 
اهلل«  ن��ور  رواي��ت��ه  في  الكيلني  نجيب  عند  النبوية  لل�سيرة  ال��روائ��ي 
اأوائل  واأن  الحديث،  العربى  اأدبنا  الرواية في  ن�ساأة  وي�ستهل حديثه عن 
الكتاب قد ا�ستهوتهم �سيرة الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، فا�ستلهموا 
بع�ص معطياتها في �سكل ق�س�سي روائي، ومنهم طه ح�سين في )على 
اأدخل في فن  هام�ص ال�سيرة(، ثم كانت محاوالت جرجي زيدان الذي 
تاأتي  ثم  االإ�سالمي،  التاريخ  وقائع  مع  يتعامل  وهو  التاريخية  الرواية 
محاوالت نجيب الكيالني فى التوظيف الروائى الأحداث ال�سيرة النبوية 
فنية  بنية  ت�سكل  ق�س�سية،  اأح��داث  اإلى  الوقائع  هذه  ال  محوِّ الكريمة، 

فَت�ساأُل الغريُب  الّن�َسُم  ويثيرها 
وم�����س��ت ت��ب��وُح وت�����س��ت��ك��ي وُت��ع��ّل��ُل
من غير ما نطق الل�ساُن ُيجلجُل
يتملمُل بقلبها  ال���ُه���ي���اِم  ول��ظ��ى 

اإن كنَت في القلب المتيَِّم تنزُل؟
ُل ي����ت����ب����دَّ ول  ال����دن����ي����ا  ل  ت����ت����ب����دَّ
ُل  وال�����ُح�����بُّ ل�����لأرح�����ام ل ي���ت���ح���وَّ
في ال�سرِق اأو في الغرِب كان المنزُل)6(

اأح�����س�����س��ُت ف��ي��ه ع��واط��ف��اً ت��ت��ه��ّل��ُل
��ه��ا  ح��بُّ ت����األ����ق  ع���ل���م���ْت  اإذا  ح���ت���ى 
وت���ق���ول م���ا ه���ز ال����ف����وؤاَد ح��دي��ُث��ُه 
ف��وؤاده��ا  وخ��ف��َق  عينيها  ف�سمعُت 
 ....................................
ما الكوُن ما الزمُن البعيُد وما النوى
تلُحٌم  البعيِد  الأ���س��ِل  على  فلنا 
وتلتوى  ال��ج��ب��اِل  ه��ام��اُت  تن�سقُّ 
���س��ّي��ان ه���ذا ال���ُح���بُّ ف��ي اأع��م��اق��ن��ا
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لالأحداث  االإ�سالمية  الروؤية  وتعك�ص  ال�سخ�سية،  توترات  ُتجلِّي  روائية 
والكافرة،  الموؤمنة  وال�سريرة،  الطاهرة  النفو�ص  ال�سخمة خالل حركة 
وما خا�سته الدعوة االإ�سالمية من ت�سد الأعدائها من المنافقين واليهود 
االإ�سالمى  والكافرين، وهو بذلك يرود طريقا متميزا في مجال االأدب 

يدعمه باأعمال متعددة منها نور اهلل، وقاتل حمزة وغيرها.
لحركة  اأ�سا�سية  دعامة  يمثل  اهلل«  »نور  الرواية  عنوان  فاإن  وبداية 
جميع ال�سخ�سيات فيها واحتكاك بع�سها ببع�ص، بحيث ي�سبح مدلول 
ال�سخ�سيات  نمو  في  م�سهما  ور�ساد  وا�ستقامة  هداية  من  النور  ذلك 
االإ�سالمية وتحولها، وم�سيئا لداخلها وهي تخل�ص لالإ�سالم قوال وفعال، 
الم�سلمة  غير  ال�سخ�سيات  طبيعة  يك�سف  نف�سه  الوقت  في  ون��وراهلل 

بانحرافها عنه جهال به اأو مكابرة وجحودا.  
الخطاب  بن  الفاروق عمر  �سخ�سية  انتقال  في  مثال  ويت�سح ذلك 
للر�سول  دعما  له  وتجرده  االإ���س��الم،  اإل��ى  ال�سرك  من  عنه  اهلل  ر�سي 
اأهم  الداخلية من  المناجاة  نور اهلل، ولقد كانت  اكتمل  والر�سالة حتى 

و�سائل الكاتب في الك�سف عن بواطن �سخ�سياته. 
وقد تخلل الدرا�سة عدة مباحث اأبانت عن براعة الكيالني في خلق 
ال�سراع  وتخفيف حدة  التاريخية،  الوقائع  وتحول  الفنية،  ال�سخ�سيات 
عن  ف�سال  الكريم،  القراآن  وا�ستثمار  الروحي،  الجانب  باإثراء  المادى 
براعته في ا�ستخدام بع�ص الو�سائل التعبيرية االأخرى، ومنها اال�سترجاع 
والتقابل وتوظيف االأعالم والتنا�ص، والعقدة والحل التاريخي، وينتهى 
روايته  ي�سكل  وه��و  موفقا  ك��ان  الكيالنى  نجيب  اأن  اإل��ى  الر�سا  د.اأب���و 

وي�سوغها �سياغة متكاملة تمتع الوجدان وتثري الفكر.
»القيم  ح��ول  ال��رائ��ع  الكتاب  ه��ذا  م��ن   ال�سابع  المبحث  وي���دور 
الإ�سلمية في م�سرحية �سجة فى مدينة الرقة لمحمد الح�سناوي«، 
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وتتاألف هذه الم�سرحية من ف�سل واحد يتكون من اأربعة م�ساهد، وُتجلِّي 
تنه�ص  التي  الرفيعة  االإ�سالمية  القيم  من  مجموعة  الم�سرحية  ه��ذه 
من  اأن  تاأكيد  اإلى  الم�سرحية  وراء  من  الكاتب  ويهدف  واالأم��ة،  بالفرد 
فينام  وهويته؛  ماله  يفقد  محمود  فاأبو  مخرجا،  له  يجعل  اهلل  يتقي 
على الر�سيف مغطى الوجه، وما لبث اأن ا�ستيقظ عندما اختلف رجال 
ثالثة - خرجوا من الم�سجد بعد �سالة الفجر - حول الك�سف عن وجهه 
ليعرفوا �سخ�سيته؛ وهنا ي�ستيقظ اأبو محمود، ويروى ما حدث من قب�ص 
الجندى  متحديا  وال�سالة  الو�سوء  على  واإ���س��راره  عليه،  الفرن�سيين 
القائد وبذلك كانت نجاته  لوال تدخل  بالبندقية؛  الذى هّدده  الفرن�سي 

من الموت. 
ويتعدد المكان بالم�سرحية، اأما الزمان فلم يتجاوز �سوى يوم وليلة 
تقريبا، وتتمثل  العقدة في تاأكيد الزائرين الأبى محمود اأنهم قد دفنوه 
ولم يدفن؛ وقد ظهر  لم يمت  اأنه  لهم  يوؤكد  التراب، وهو  واأهالوا عليه 
الحل عندما اأخبر النا�ُص اأبا محمود اأن ال�سرطة �سلمتهم النقود والهوية 
كان  وربما  ال�سارق،  جثة  هي  واإنما  محمود،  اأب��ا  ظنوها  م�سوهة  وجثة 
في ذلك لون من االنتقام من ال�سر، والم�سرحية بذلك تعلي من الخير 

باعتباره قيمة اإ�سالمية، خا�سة وقد عادت الأبي محمود نقوده وهويته.
الجوانب  من  كثير  عن  يك�سف  الم�سرحية  ع�سب  وه��و  وال��ح��وار 
الحدث  نمو  ومراحل  تطورها،  ومراحل  ال�سخ�سية،  ب�سفات  الخا�سة 
فيها، كما لوحظ اأن اللغة خالية من ال�سور الجمالية اإال في القليل، ولقد 
و�سحت القيم االإ�سالميه هنا من خالل �سخ�سية اأبي محمود الذي نجاه 

اهلل من كل االأزمات ال�تي واجهها، فالخير ال يكون جزاوؤه اإال الخير.
تعددا  الفرعية  االأح��داث  تعدد  الم�سرحية  هذه  �سلبيات  من  ويعد 
يهدد بناء الم�سرحية ووحدتها، وقد اأكدت بع�ص هذه االأحداث الفرعية 

رعاية اهلل �سبحانه لل�سخ�سية الم�سلمة .
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اأما الق�سم الثاني من الكتاب فيتناول بالدرا�سة اأربعة مباحث اأولها 
اإلى  دعوة  وهي  والم�سطلح«،  والتعريف  المفهوم  الإ�سلمي  »الأدب 
اإعادة النظر في خطابنا االأدبي والنقدي حول االأدب االإ�سالمي بو�سفه 
خ�سائ�سه  من  كثيرا  ويجّلي  وي�سّكل  يحقق  اأن  ا�ستطاع  اأدبيا  مذهبا 
�سعرا  المخل�سين  للمبدعين  االأدب��ي��ة  النماذج  دعمتها  التي  و�سماته 

وم�سرحية ومقالة وغير ذلك من االأ�سكال الفنية المعتددة بها.
�سمات  اأهم  من  والموا�سعة  والح�سر  والمنع  والجمع  التحديد  اإن 
الم�سطلح، وال يتحقق كل ذلك في المفهوم الذى يمكن اأن يت�سل بجالء 
بطبيعة االأدب االإ�سالمي وخ�سائ�سه التي بلورت م�سطلحه، كما يرتبط 
به  المنوط  العقائدي  وال��دور  واالأدبية،  الفكرية  الحاجة  عن  بالك�سف 
يكون  اأن  فيمكن  التعريف  اأما  نموه،  في  اأ�سهمت  التي  التطورات  وبيان 

موَجزا ب�سورة تتجاوز الم�سطلح، وموِجزا الأبعاد المفهوم.
وهنا يقف د. اأبوالر�سا اأمام تركيب االأدب االإ�سالمي، مفرقا بينه 
االإ�سالمية،  ال�سعوب  اآداب  ومنها  للم�سطلح،  اأخ��رى  مقترحات  وبين 
االأديب  من  اإال  ي�سدر  ال  االإ�سالمي  االأدب  اأن  ويرى  الم�سلم...  واالأدب 
الم�سلم الملتزم بدين االإ�سالم، وا�سفا االأدب ذا الخ�سائ�ص االإ�سالمية 
الذي ي�سدر عن غير الم�سلمين باالأدب الموافق موؤيدا فى ذلك ما ذهب 

اإليه د.عبد القدو�ص اأبو �سالح)6(.
اأن م�سطلح االأدب االإ�سالمي يت�سمن كل ما  اأبو الر�سا  ويعتقد د. 
منه  وتفي�ص  ومبادئه،  بقيمه  االإ�سالم  و�سداه  لحمته  اأدب  من  نت�سوره 
العاطفة الدينية بتوهجها واإخال�سها، محبذا تجاوز االختالف حوله اإلى 
معالجة نظريته نف�سها وتاأ�سيلها، ثم هو يدعو اإلى تعدد التعريفات الأنها 

مثرية لالأدب االإ�سالمي ونقده.
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وهنا  الإ�سلمي؟«،  ل���لأدب  نريد  »م���اذا  عنوانه  الثاني  والمبحث 
دعاية  اأدب  يريدون  ال  االإ�سالمى  االأدب  دعاة  اأن  الر�سا  د.اأب��و  ي�سرح 
�سيا�سية ، لكنهم يريدون نماذج �سادقة تك�سف عن اليقين الحق وتدعم 
تنتهي  اأن  بد  ال  التي  واالأر���ص،  ال�سماوات  ملكوت  في  ال�سادقة  الروؤية 
االإ�سالمي  بالم�سمون  يعمر  اأدب��ا  يريدون  حكمته،  جلت  المولى  بقدرة 
الذى ال يخبو اإ�سعاعه الح�ساري، ي�سيء الدرب اأمام اإن�سانية متعط�سة 
اإليه، ال يريدون اأدبا ينغلق على نف�سه وينعزل عن واقعه، كما ال يريدون 
اأدبا وعظيا جافا متعاليا، يريدون اأدبا ذا �سكل وم�سمون اإ�سالمي مهما 
كان جن�سه االأدبي، كما يريدون لهذا االأدب اأن يواكبه نقٌد يتعاطف معه 

ويوؤازره وي�ساهم في جالء روؤيته ويقوده على الدرب ال�سوي.
والمبحث الثالث »جوانب لنظرية الأدب الإ�سلمي« ويت�سمن حديثا 
الق�سيم  نادي  عن  ال�سادر  االإ�سالمي،  االأدب  في  درا�سات  كتاب  حول 
االأدبي، وقد حوى هذا الكتاب عدة مقاالت هامة يناق�ص د.ح�سن الهويمل 
في المقالة االأولى ق�سية  »االأدب االإ�سالمي بين القبول والرف�ص« فيقارن 
بين طبيعة المذاهب الغربية وال�سرقية وموقف االأدب االإ�سالمي، مبينا 
اأما االأدب االإ�سالمي  اأن االأولى مخا�ص رويَّة معزولة عن وْحي ال�سماء، 
ال�سوائب، كما يجلي حر�ص  ت�نقية الكلمة من  فم�سروع تطهيرى يحاول 
من  �سماته  يمتاح  ال��ذى  الم�سمون  ونقاء  االأداء  فنية  على  االأدب  هذا 
يتحدث  ثم  جوانبها،  بكل  للحياة  يت�سع  نف�سه  الوقت  في  وهو  االإ�سالم 
واأهمية  وراف�سيه،  االإ�سالمى  االأدب  معار�سي  نوعيات  عن  د.الهويمل 
االأدب االإ�سالمي اأمام ما يفد اإلينا من مذاهب واتجاهات فكرية وفنية ، 
ومن ثم يرى د.�سعد اأبو الر�سا اأن اأ�سلمة االأدب من واجبنا حتى نجنب 

اأدبنا العربي تبعيته لغيره من المناهج ونوثق �سلته بالفكر االإ�سالمي.
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بن  �سعد  بن  محمد  د.  األقاها  محا�سرة  بالكتاب  الثانية  والمقالة 
االإ�سالمب، وفيها  االأدب  االأدبى عنوانها ق�سايا  الق�سيم  بنادي  ح�سين 
يربط د. محمد بن �سعد بين االأدب االإ�سالمي واالأفكار التي وفدت على 
ع�سر  الرابع  القرن  من  الثانى  الن�سف  في  االإ�سالمي  العربي  عالمنا 
الهجري، حاملة معها ما ال ين�سجم مع فكرنا واأعرافنا ومعتقداتنا، مما 
لهذه  ومواجهتنا  ع�سمتنا  في  هاما  دورا  االإ�سالمي  االأدب  لدعوة  جعل 
الغربية وال�سرقية، وقد ت�سدت لهذه المذاهب ندوات االأدب  المذاهب 
االإ�سالمي وموؤتمراته المتتابعة في كلية اللغة العربية بالريا�ص - وكان 
لها ف�سل الريادة وال�سبق في تدري�ص االأدب االإ�سالمي - وفي الجامعة 
االإ�سالمية بالمدينة المنورة، وفي جامعة عين �سم�ص بالقاهرة، ثم في 

ا�ستانبول بتركيا وهكذا...
كما يوؤكد د. محمد بن �سعد اأن االأدب االإ�سالمى ال يق�سد به االأدب 
ذلك  من  اأ�سمل  هو  بل  فح�سب  واالإر���س��اد  بالوعظ  يهتم  ال��ذي  الديني 

واأعمق.
ويرى د. محمد بن �سعد اأن البداية الحقيقية لالأدب االإ�سالمي تبداأ 
ب�سعف  قال  راأي من  منكرا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول،  مع ع�سر 
ال�سعر في �سدر االإ�سالم ا�ستنادا اإلى راأي االأ�سمعي محاوال الدفاع عن 
االأ�سمعي فيما ن�سب اإليه من مقولة »ال�سعر نكد بابه ال�سر، فاإذا دخل في 

الخير �سعف«)6(.
عربية هذه  على  فالكاتب حري�ص  االإ�سالمى  االأدب  للغة  وبالن�سبة 
اأن تكتب  اأرادت  اإذا  الم�سلمة  ال�سعوب  اأمام  الباب  اللغة، لكنه ال يو�سد 

اآدابها االإ�سالمية بلغاتها.
واإذا كانت طائفة من بحوث االأدب االإ�سالمي اليوم تتجه اإلى الدعوة 
اأن  االإ�سالمي، فالكاتب د. محمد بن �سعد يرى  االأدب  ل�سياغة نظرية 
االأدب االإ�سالمي لي�ص في حاجة اإلى و�سع نظرية له تحكم �سلوك االأديب 
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في اأدبه �سكال وم�سمونا، الأن جميع ذلك قد ُفرغ منه اأيام �سدر االإ�سالم، 
�ساأنه في ذلك �ساأن جميع نواحي حياتهم الفكرية والعملية وال�سلوكية.

العقدية  الناحية  من  خا�سة  و�سالمته  ال��راأي  هذا  وجاهة  وبرغم 
واالإيمانية وهذه ال جدال فيها ؛ اإال اأن الجوانب الفنية في �سياغة االأدب 
االإ�سالمي - فيما يرى د. �سعد اأبو الر�سا ويوافقه الباحث - ال تغلق باب 

االجتهاد والترقي فيها.
واأما المقالة الثالثة بالكتاب وهي مقالة د. عبده زايد »بين االأدب 
المقارنة  »فتحاول  والداللة  الم�سطلح  تاريخ  االإ�سالمي  واالأدب  العربى 
بين م�سطلحي االأدب العربي واالأدب االإ�سالمي من حيث تحديد تاريخ 
اإلى  ما�سة  الحاجة  ظهرت  ولقد  بينهما،  وال�سلة  وداللتهما  ظهورهما 
طرح م�سطلح االأدب االإ�سالمي؛ لت�سحيح م�سار االأدب العربي بجذوره 
والتوثيق له باآداب ال�سعوب االإ�سالمية التي تتفق معه في الت�سور والغاية 
االأدب  يج�سدها  التي  الهوية  اأهمية  تتجلى  وهنا  اللغة،  اختلفت  واإن 
االإ�سالمي، وتلك ق�سية اأو�سع من دائرة االأدب والفن، اإذ هي مطروحة 

بقوة في كل �سروب المعرفة واالأن�سطة.
اأما المبحث الرابع واالأخير فى كتاب اأ�ستاذنا د.�سعد اأبو الر�سا فهو 
»اآفاق النقد الأدبى الإ�سلمي في الم�سرح« فالم�سرح اأبو الفنون لقدمه 
والحركة  والفكر  الكلمة  على  والعتماده  االأدبية،  الفنون  بين  واأ�سالته 
والنغمة واللون وال�سورة، وغير ذلك من و�سائل الفنون والديكور، وقد 
ت�ساعفت اأهميته اليوم بعد التطور التكنولوجي الهائل، فاأ�سبح من اأهم 
الجميل  الفن  هذا  يوظف  اأن  اليوم  الم�سلم  حق  ومن  التاأثير...  و�سائل 
الم�سرحي  الن�ص  من  ويجعل  والحياة،  للكون  االإ�سالم  ت�سور  �سوء  في 
الفو�سى  ظلمات  في  تهديها  الب�سرية  اإل��ى  ح�سارية  ر�سالة  االإ�سالمي 

والتيه.
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جوانبها  ببع�ص  االتجاه  ذل��ك  تمثل  اأن  يمكن  التي  النماذج  وم��ن 
كثير  ا�ستثمار  فيها  ح��اول  التي  الحكيم  لتوفيق  الكهف  اأه��ل  م�سرحية 
من جوانب الق�سة القراآنية مج�سدا الإن�سانية االإن�سان و�سراعه، وحاثا 
على التعقل واالعتدال... ولقد �سرت في بناء هذ الم�سرحية لغة القراآن 

الكريم لتزيدها جماال فوق جمال.
واأخيرا فاإن هذا الكتاب زبدة في بابه، ويميزه اأمور كثيرة اأهمها: 

1 - ابتكر د.اأبو الر�سا م�سطلحات جديدة ت�ساف اإلى معجم م�سطلحات 
واالأ�سولية  الح�ساري  ال�سهود  منها  المعا�سر،  االإ�سالمي  االأدب 
هذه  تحرير  فى  كريما  جهدا  الر�سا  اأب��و  د.  بذل  ولقد  التعبيرية، 
هذه  �سواهد  بع�ص  تقديم  على  وحر�ص  وتاأ�سيلها،  الم�سطلحات 
اال�سطالحية  ال�سفة  يوؤكد  مما  وغيره،  ال�سعر  في  الم�سطلحات 
اأبو  د.  كماحرر  اإي�ساحا،  ويزيدها  التراكيب  تلك  و  االألفاظ  لهذة 
له  وكانت  عامة،  االأدب��ي  النقد  م�سطلحات  بع�ص  بالكتاب  الر�سا 
مالحظاته حولها، ومن ذلك على �سبيل المثال ال الح�سر الوحدة 

الع�سوية والملحمة والتنا�ص.
االأدبية  الن�سو�ص  لتحليل  نمطا فريدا  بالكتاب  الر�سا  اأبو  د.  2 - قدم 
اأ�سا�سه منهج �سمولي ينظر اإلى الن�ص نظرات جزئية متاأنية، فيقف 
اأمام عنوانه اأوال، ثم ينطلق اإلى األفاظه وتراكيبه، ومنها اإلى �سوره 
في  تزيد  التي  التعبيرية  الو�سائل  من  العديد  را�سدا  ومو�سيقاه، 
جمال الن�ص، كما لم يغفل النظرة الكلية العميقة التي تربط بين 
هذه الو�سائل التعبيرية و�سقيقاتها ال�سعورية، و في �سوء هذا النقد 
حقيقة  على  نقف  ثم  ومن  متالحما،  ن�سيجا  الن�ص  يبدو  التحليلى 

الن�ص واأبعاده الفنية والجمالية.
3 - �سلط د. اأبو الر�سا ال�سوء على جانبي ال�سكل والم�سمون في تحليله 
االأدب��ي  النقد  اهتمام  يوؤكد  مما  االأدب��ي��ة،  النماذج  لهذه  النقدي 
غير  ك��الم  ويدفع  االأدب���ي،  الن�ص  بجناحي  المعا�سر  االإ�سالمي 



عادل إبراهيم العدل عبداهلل
20

15
ير 

نا
- ي

هـ 
14

36
ل 

ألو
ع ا

بي
، ر

 3
9 

دد
لع

ا

309

جـــــذور

المن�سفين من النقاد المعا�سرين الذين قالوا اإن االأدب االإ�سالمي 
ونقده يهتم بالم�سمون فح�سب وال يلتفت اإلى ال�سكل.

تحليلة  في  الر�سا  اأبو  د.  بها  تمتع  نقدية  اأ�سالة  عن  الكتاب  اأب��ان   -  4
للن�سو�ص االأدبية، واإني الأت�سوره مم�سكا بقلمه، والن�ص االأدبي بين 
العربي  والتراث  ناظريه،  اأمام  وعلومهما  والحديث  والقراآن  يديه 
اللغة  علوم  يغفل  ال  ذلك  بعد  هو  ثم  مخيلته،  في  والنقدى  االأدب��ي 
المعا�سرة واتجاهات النقد االأدبي العربي والغربي الحديث، والحق 
اإن هذه االأ�سالة النقدية اأي�سا لهي من ال�سمات المميزة لم�سنفات 

نقاد رابطة االأدب االإ�سالمى ب�سفة عامة.
االأدب  األ��وان  على  بالكتاب  النقدية  تحليالته  الر�سا  اأبو  د.  ب�سط   -  5
يوؤكد  مما  والم�سرح،  والرواية  ال�سعر  ومنها  المتعددة،  االإ�سالمي 
ات�ساع مظلة االأدب االإ�سالمي ونقده، ومرونتهما اأمام االألوان االأدبية 

المختلفة.
منها  النقدية  الق�سايا  م��ن  ع��ددا  بالكتاب  الر�سا  د.اأب���و  ناق�ص   -  6
جدلية العالقات بين االأدب االإ�سالمي واالأدب العربي، وبين االأدب 
االإ�سالمي والمذاهب االأدبية الوافدة، وبين االأدب االإ�سالمي واالأدب 
في  المن�سفة  اآراوؤه  له  وكانت  واالأخ��الق...  االأدب  وبين  الموافق، 
الجوانب  ف�سّجل  الكتاب،  بهذا  االأدبية  الن�سو�ص  عالج  كما  ذلك، 
حياديا  مو�سوعيا  وك��ان  االإيجابية،  الجوانب  �سّجل  كما  ال�سلبية 
معتدال في ذلك كله، وهنا تبدو مو�سوعية النقد االأدبي االإ�سالمي 

المعا�سر ب�سفة عامة.
7 - خطا د. اأبو  الر�سا بهذا الكتاب الممتع خطوات جادة نحو �سياغة 
نظرية االأدب االإ�سالمي، مع اقتناعه بما ذهب اإليه بع�ص الباحثين 
على  منها  ُفرغ  قد  االأ�سا�سية  واأركانها  النظرية  هذه  جذور  اأن  من 
عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، غير اأنه يرى اأن باب االجتهاد 
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هذه  لتجديد  المعا�سرين  االإ�سالميين  نقادنا  اأمام  مفتوحا  اليزال 
النظرية وتطويرها واالإ�سافة اإليها.

ذاك هو كتاب اأ�ستاذنا الدكتور �سعد اأبو الر�سا »في جماليات الأدب 
الإ�سلمي النموذج والنظرية« والحق اأقول اإن هذا الكتاب اأروع ما اأّلف 
اأ�ستاُذنا فى مجال االأدب االإ�سالمي، وهو اأي�سا من اأروع ما ُكِتب في هذا 
اأ�ستاُذنا  بذله  حثيث  مخل�ص  جهٍد  من  فيه  لما  االإط��الق  على  الميدان 
ابتغاء وجه اهلل والدار االآخرة، ودفعا لم�سيرة االأدب االإ�سالمي ونقده؛ 
ليوؤديا الدور المرجو فى نه�سة االأمة الم�سلمة وتبوئها المكانة ال�سامية 

بين االأمم.
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+965-22412820                

• ال�سركة التون�سية لل�سحافة )�سوترب�ص(
3 نهج املغرب

�ص.ب 719
تون�ص 1000 - اجلمهورية التون�سية

تلفون:  216-71-322499+

• �سركة الظالل للن�سر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�س�سة العروبة التجارية املحرتمني
�سارع حارثة بن �سهل �ص. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�سركة ال�سريفية للتوزيع وال�سحف )�سو�سرب�ص(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �سان 

�سات�ص
�سندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�ساء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�سركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�سق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�سعودية
- كنوز املعرفة - جدة �سارع ال�ستني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�سرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�ص

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
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